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Tem gente que passa a vida toda desenvolvendo tecnologias 
para questões que ninguém ainda perguntou. Passa noites 
em claro para o mundo acordar melhor. Transforma matérias-
primas em produtos e sonhos em realidade. Gente que 
aplica todo o seu conhecimento em benefício da sociedade, 
em diversas especialidades, em busca do equilíbrio entre a 
inovação e a sustentabilidade.

É isso que move a engenharia. É isso que move o mundo.

S A I B A  M A I S  E M 

www.contrateumengenheiro.com.br



5MANUAL TÉCNICO DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E AGRONOMIA

ÍNDICE

AGRADECIMENTOS  ................................................................................................
CONFEA .......................................................................................................................
CREA-SP .....................................................................................................................
MÚTUA .......................................................................................................................
AEAO ...........................................................................................................................
INTRODUÇÃO ..........................................................................................................
LEGISLAÇÃO
 I. LEI Nº 4.950-A, DE 22 ABR 1966 (*) ................................................
Dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados em Engenha-
ria, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária.
 II. LEI Nº 5.194, DE 24 DEZ 1966 ........................................................
Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-
-Agrônomo, e dá outras providências.
 III. LEI Nº 6.496, DE 07 DEZ 1977 .......................................................
Institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de servi-
ços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a criação, pelo 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de 
uma Mútua de Assistência Profissional, e dá outras providências.
 IV. LEI Nº 6.619, DE 16 DEZ 1978 ........................................................
Altera dispositivos da Lei nº 5.194, de 24 DEZ l966, e dá outras providên-
cias.
 V. RESOLUÇÃO Nº 1.002 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2002 .....
Adota o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da 
Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia e dá outras 
providências.
 I - RESPONSABILIDADES PROFISSIONAIS ......................................
 VI. RESOLUÇÃO N° 1.004, DE 27 DE JUNHO DE 2003 ...............
Aprova o Regulamento para a Condução do Processo Ético Disciplinar.
 VII. RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009 ........
Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo 
Técnico Profissional, e dá outras providências.
 VIII. RESOLUÇÃO Nº 1.050, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013 ....
Dispõe sobre a regularização de obras e serviços de Engenharia e Agro-
nomia concluídos sem a devida Anotação de Responsabilidade Técnica 

7
9

11
13
15
17

19

20

45

50

52

63
66

85

110



6 MANUAL TÉCNICO DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E AGRONOMIA

– ART e dá outras providências.
 IX. RESOLUÇÃO N° 1.073, DE 19 DE ABRIL DE 2016 .................
Regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos 
de atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/
Crea para efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito da 
Engenharia e da Agronomia.
I - Anexo I - Glossário ..........................................................................................
 X. RESOLUÇÃO Nº 1.092, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017 ......
Altera a Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que “dispõe sobre 
a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional”.
 XI. RESOLUÇÃO N° 1.094, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 .......
Dispõe sobre a adoção do Livro de Ordem de obras e serviços das profis-
sões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
 XII. RESOLUÇÃO Nº 1.101, DE 24 DE MAIO DE 2018 ...............
Dispõe sobre a regularização do exercício profissional em cargo ou 
função sem a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e dá 
outras providências
 XIII. RESOLUÇÃO Nº 1.116, DE 26 DE ABRIL DE 2019 ..............
Estabelece que as obras e os serviços no âmbito da Engenharia e da Agro-
nomia são classificados como serviços técnicos especializados
ART FÁCIL – PASSO A PASSO ...........................................................................
CADERNETA DE OBRAS.....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR 049/95 ..........................................................................
COMO APROVAR UM PROJETO NO MUNICÍPIO DE OSASCO ..............
A IMPORTÂNCIA DA ATUALIZAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES .......................
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....................................................................

112

124
130

133

136

138

143
175
177
179
182
185



7MANUAL TÉCNICO DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E AGRONOMIA

AGRADECIMENTOS

 A todos aqueles que apoiam todas as ações realizadas pela 
AEAO e que contribuíram de forma direta ou indireta para a realização 
desse trabalho, em especial ao CONFEA – Conselho Federal de Enge-
nharia e Agronomia, na pessoa de seu Vice Presidente – no exercício da 
presidência Eng. Civil João Carlos Pimenta, à Diretoria e Conselheiros 
da AEAO, especialmente aos Diretores Daniel Calió Sanches e Robson 
Henrique Brozeghini, a assistente administrativa Betânia Dantas e a to-
dos que colaboram com o desenvolvimento e crescimento exponen-
cial de nossa Entidade.

Leandro Azeredo Fogaça
Presidente da AEAO



9MANUAL TÉCNICO DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E AGRONOMIA

CONFEA

 O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, 
instituído juntamente com os Conselhos Regionais de Engenharia e 
Agronomia pelo Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, é a 
instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas 
no Sistema Confea/Crea. Trata-se de entidade autárquica dotada de 
personalidade jurídica de direito público, que constitui serviço público 
federal, com sede e foro na cidade de Brasília-DF e jurisdição em todo 
o território nacional.

 O principal objetivo do Confea é zelar pela defesa da sociedade 
e do desenvolvimento sustentável do País, observados os princípios 
éticos profissionais. 

 O principal objetivo do Confea é zelar pela defesa da sociedade 
e do desenvolvimento sustentável do País, observados os princípios 
éticos profissionais. Para tanto, no desempenho de seu papel institu-
cional, o Conselho Federal exerce ações: 

 I. regulamentadoras, baixando resoluções, decisões normati-
vas e decisões plenárias para o cumprimento da legislação referente 
ao exercício e à fiscalização das profissões; 
 II. contenciosas, julgando em última instância as demandas 
instauradas nos Creas; 
 III. promotoras de condição para o exercício, a fiscalização e o 
aperfeiçoamento das atividades profissionais, podendo ser exercidas 
isoladamente ou em parceria com os Creas, com as entidades repre-
sentativas de profissionais e de instituições de ensino nele registradas, 
com órgãos públicos ou com a sociedade civil organizada; 
 IV. informativas sobre questão de interesse público; e 
 V. administrativas, visando a: 
 a) gerir seus recursos e patrimônio; e 
 b) coordenar, supervisionar e controlar suas atividades e as ati-
vidades dos Creas e da Mútua, observando, especificamente, o dispos-
to na legislação federal, nas resoluções, nas decisões normativas e nas 
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decisões proferidas por seu Plenário.

 Mais especificamente, entre as atribuições do Confea estão 
baixar e fazer publicar resolução e decisão normativa; homologar ato 
normativo de Crea; aprovar proposta de composição dos plenários do 
Confea e dos Creas; julgar, em última instância, matéria referente ao 
exercício das profissões inseridas no Sistema Confea/Crea e as infra-
ções ao Código de Ética Profissional, bem como recurso sobre registro, 
decisão ou penalidade imposta pelos Creas ou sobre decisão da dire-
toria-executiva da Mútua; promover a unidade de ação entre os órgãos 
que integram o Sistema Confea/Crea e a Mútua; supervisionar o funcio-
namento dos Creas e da Mútua; dirimir dúvida, quando houver contro-
vérsia sobre matéria no âmbito do Crea, desde que previamente ana-
lisada sob os aspectos técnicos e jurídicos; fixar e alterar as anuidades, 
emolumentos e taxas a pagar pelos profissionais e pessoas jurídicas; 
registrar obras intelectuais de autoria de profissionais do Sistema Con-
fea/Crea; posicionar-se sobre matérias de caráter legislativo, normativo 
ou contencioso de interesse do Sistema Confea/Crea; articular com ins-
tituições públicas e privadas sobre questões de interesse da sociedade 
e do Sistema Confea/Crea; e manter atualizadas as relações de títulos, 
cursos, instituições ensino, entidades de classe, profissionais e pessoas 
jurídicas registrados nos Creas (todas as atribuições estão listadas nos 
artigos 27 da  Lei nº 5.194/1966 e 3º do Regimento do Confea).
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CREA-SP

 Crea-SP é a sigla que identifica o Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do Estado de São Paulo – o maior Conselho de 
Fiscalização de Exercício Profissional da América Latina e provavelmen-
te um dos maiores do mundo. O Crea-SP é responsável pela fiscaliza-
ção de atividades profissionais nas várias modalidades da Engenharia, 
Agronomia e Geociências, além das atividades dos Tecnólogos.

 Assim, o Crea-SP fiscaliza, controla , orienta e aprimora o exer-
cício e as atividades profissionais da Engenharia Civil, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Sanitarista, Engenharia de Infraestrutura Aero-
náutica, Engenharia Hídrica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Com-
putação, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Controle e 
Automação, Engenharia Eletrônica e Eletrotécnica, Engenharia Mecâ-
nica, Engenharia Industrial, Engenharia de Produção, Engenharia de 
Operação, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Aeronáutica, Engenha-
ria Naval, Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Engenharia 
de Materiais, Engenharia Têxtil, Geologia, Engenharia de Minas, Enge-
nharia de Geologia, Engenharia de Agrimensura, Engenharia Cartográ-
fica, Geografia, Agronomia (ou Engenharia Agronômica), Engenharia 
Florestal, Engenharia Agrícola, Engenharia de Pesca, Engenharia de 
Aquicultura, Meteorologia e Engenharia de Segurança do Trabalho, 
além das atividades dos Tecnólogos.
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MÚTUA

 A Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais dos Creas – é 
uma sociedade civil sem fins lucrativos criada pelo Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia (Confea), pela resolução nº 252 de 17 de 
dezembro de 1977, conforme autorização legal contida no artigo 4º da 
Lei 6.496 de 7 de dezembro de 1977.

 O principal objetivo da Mútua é oferecer a seus associados 
planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais, de acordo 
com sua disponibilidade financeira, respeitando o seu equilíbrio eco-
nômico-financeiro.

 https://www.mutua.com.br/conheca-a-mutua/
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 A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco – AEAO 
completa em 2022, 47 anos de história. Sua fundação aconteceu em 9 
de agosto de 1975, a partir de um grupo de profissionais de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia que almejava defender os interesses dos 
demais colegas.

 Desde então a AEAO cresceu incorporando avanços e conquis-
tas, vindo a ceder, inclusive, parte de seu espaço físico para abrigar a 
Sede do CREA/SP em Osasco, numa parceria que demonstra sua credi-
bilidade junto ao Órgão profissional.

Alguns objetivos da nossa Associação, previstos no Estatuto da 
Entidade:

 a. Colaborar para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da 
área tecnológica em geral;
 b. Defender a classe dos Engenheiros e Arquitetos em geral e 
de seus associados bem como seus interesses e direitos da sociedade 
protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor e Estatuto da Cida-
de;
 c. Promover congressos, conferências, cursos, seminários, ex-
posições, debates visando soluções da área tecnológica com o desen-
volvimento municipal, regional e nacional.
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MANUAL DO PROFISSIONAL

 Trata-se de uma ferramenta com informações importantes 
compiladas em livro de um Manual Técnico dos Profissionais da Enge-
nharia e Agronomia com o intuito de contribuir para o aprimoramento 
dos profissionais.

 Cooperar para a capacitação e o aprimoramento profissional 
é uma meta permanente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos 
de Osasco - AEAO, que neste Manual conta com o patrocínio do CON-
FEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, visando facilitar 
o acesso à informação útil e uma maneira de valorizar nosso setor e os 
profissionais nas relações em conjunto com a sociedade.

 Por isso, procuramos reunir em uma só publicação, documen-
tos cujo teor são essenciais para o conhecimento, valorização e cons-
cientização dos profissionais e sociedade. Neste contexto, a AEAO 
apresenta este Manual que reúne uma coletânea com as mais impor-
tantes Legislações e procedimentos em vigor e outros Textos Legais 
que regulamentam o exercício profissional na área da tecnologia. Estão 
contempladas questões como: regulamentação profissional, relações 
de trabalho, ética, procedimentos técnicos e de aprovações de proje-
tos, relações com o consumidor, entre outras. 

 A AEAO anseia que os profissionais façam bom uso dessas in-
formações e espera contar com seu apoio em todas as empreitadas da 
nossa Entidade.
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LEGISLAÇÃO

 LEI Nº 4.950-A, DE 22 ABR 1966 (*)

 Dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados 
em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária.

Art. 1º - O salário mínimo dos diplomados pelos cursos regulares supe-
riores mantidos pelas Escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetu-
ra, de Agronomia e de Veterinária é o fixado pela presente Lei.

Art. 2º - O salário mínimo fixado pela presente Lei é a remuneração 
mínima obrigatória por serviços prestados pelos profissionais defini-
dos no Art. 1º, com relação de emprego ou função, qualquer que seja 
a fonte pagadora.

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, as atividades ou tarefas desempe-
nhadas pelos profissionais enumerados no Art. 1º são classificadas em:

 a) atividades ou tarefas com exigência de 6 (seis) horas diárias 
de serviço;
 b) atividades ou tarefas com exigência de mais de 6 (seis) horas 
diárias de serviço.

 Parágrafo único - A jornada de trabalho é fixada no contrato 
de trabalho ou determinação legal vigente.

Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, os profissionais citados no Art. 1º são 
classificados em:

 a) diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pe-
las Escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e 
de Veterinária com curso universitário de 4 (quatro) anos ou mais;
 b) diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pe-
las Escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e 
de Veterinária com curso universitário de menos 4 (quatro) anos.
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Art. 5º - Para a execução das atividades e tarefas classificadas na alínea 
“a” do artigo 3º, fica fixado o salário-base mínimo de 6 (seis) vezes o 
maior salário mínimo comum vigente no País, para os profissionais re-
lacionados na alínea “a” do artigo 4º, e de 5 (cinco) vezes o maior salário 
mínimo comum vigente no País, para os profissionais da alínea “b” do 
artigo 4º.

Art. 6º - Para a execução de atividades e tarefas classificadas na alínea 
“b” do artigo 3º, a fixação do salário-base mínimo será feita tomando-se 
por base o custo da hora fixado no artigo 5º desta Lei, acrescidas de 
25% (vinte e cinco por cento) as horas excedentes às 6 (seis) diárias de 
serviço.

Art. 7º - A remuneração do trabalho noturno será feita na base da re-
muneração do trabalho diurno, acrescida de 25% (vinte e cinco por 
cento).

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

AURO MOURA ANDRADE
Presidente do Senado Federal

Publicada no D.O.U de 29 ABR 1966 - Seção I - Pág. 4.547.

(*) Resolução do Senado Federal nº 12/71 suspendeu a aplicação da 
Lei 4.950-A/66 aos vencimentos dos servidores públicos estatutários 
na esfera federal.

LEI Nº 5.194, DE 24 DEZ 1966

Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenhei-
ro-Agrônomo, e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
O Congresso Nacional decreta:
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TÍTULO I
Do Exercício Profissional da Engenharia, da Arquitetura e da 

Agronomia

CAPÍTULO I
Das Atividades Profissionais

Seção I
Caracterização e Exercício das Profissões

Art. 1º - As profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrôno-
mo são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano 
que importem na realização dos seguintes empreendimentos:

 a) aproveitamento e utilização de recursos naturais;
 b) meios de locomoção e comunicações;
 c) edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regio-
nais, nos seus aspectos técnicos e artísticos;
 d) instalações e meios de acesso a costas, cursos, e massas de 
água e extensões terrestres;
 e) desenvolvimento industrial e agropecuário.

Art. 2º - O exercício, no País, da profissão de engenheiro, arquiteto ou 
engenheiro-agrônomo, observadas as condições de capacidade e de-
mais exigências legais, é assegurado:

 a) aos que possuam, devidamente registrado, diploma de fa-
culdade ou escola superior de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, 
oficiais ou reconhecidas, existentes no País;
 b) aos que possuam, devidamente revalidado e registrado no 
País, diploma de faculdade ou escola estrangeira de ensino superior 
de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, bem como os que tenham 
esse exercício amparado por convênios internacionais de intercâmbio;
 c) aos estrangeiros contratados que, a critério dos Conselhos 
Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, consi-
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derados a escassez de profissionais de determinada especialidade e o 
interesse nacional, tenham seus títulos registrados temporariamente.
Parágrafo único - O exercício das atividades de engenheiro, arquiteto e 
engenheiro- agrônomo é garantido, obedecidos os limites das respec-
tivas licenças e excluídas as expedidas, a título precário, até a publica-
ção desta Lei, aos que, nesta data, estejam registrados nos Conselhos 
Regionais.

Seção II
Do uso do Título Profissional

Art. 3º - São reservadas exclusivamente aos profissionais referidos nes-
ta Lei as denominações de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrô-
nomo, acrescidas, obrigatoriamente, das características de sua forma-
ção básica.

 Parágrafo único - As qualificações de que trata este Artigo po-
derão ser acompanhadas de designações outras referentes a cursos de 
especialização, aperfeiçoamento e pós-graduação.

Art. 4º - As qualificações de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-a-
grônomo só podem ser acrescidas à denominação de pessoa jurídica 
composta exclusivamente de profissionais que possuam tais títulos.

Art. 5º - Só poderá ter em sua denominação as palavras engenharia, 
arquitetura ou agronomia a firma comercial ou industrial cuja diretoria 
for composta, em sua maioria, de profissionais registrados nos Conse-
lhos Regionais.

Seção III
Do exercício ilegal da Profissão

Art. 6º - Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou 
engenheiro-agrônomo:

 a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar ser-
viços, públicos ou privados, reservados aos profissionais de que trata 
esta Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais:
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 b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às 
atribuições discriminadas em seu registro;
 c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, or-
ganizações ou empresas executoras de obras e serviços sem sua real 
participação nos trabalhos delas;
 d) o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em 
atividade;
 e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pes-
soa jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais da Enge-
nharia, da Arquitetura e da Agronomia, com infringência do disposto 
no parágrafo único do Art. 8º desta Lei.

Seção IV
Atribuições profissionais e coordenação de suas atividades

Art. 7º - As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do ar-
quiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em:

 a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades 
estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista e privada;
 b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cida-
des, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e 
desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;
 c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pa-
receres e divulgação técnica;
 d) ensino, pesquisa, experimentação e ensaios;
 e) fiscalização de obras e serviços técnicos;
 f) direção de obras e serviços técnicos;
 g) execução de obras e serviços técnicos;
 h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária.

 Parágrafo único - Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-
-agrônomos poderão exercer qualquer outra atividade que, por sua 
natureza, se inclua no âmbito de suas profissões.

Art. 8º - As atividades e atribuições enunciadas nas alíneas “a”, “b”, “c”, 
“d”, “e” e “f” do artigo anterior são da competência de pessoas físicas, 
para tanto legalmente habilitadas.
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 Parágrafo único - As pessoas jurídicas e organizações estatais 
só poderão exercer as atividades discriminadas no Art. 7º, com exceção 
das contidas na alínea “a”, com a participação efetiva e autoria decla-
rada de profissional legalmente habilitado e registrado pelo Conselho 
Regional, assegurados os direitos que esta Lei lhe confere.

Art. 9º - As atividades enunciadas nas alíneas “g” e “h” do Art. 7º, obser-
vados os preceitos desta Lei, poderão ser exercidas, indistintamente, 
por profissionais ou por pessoas jurídicas.

Art. 10 - Cabe às Congregações das escolas e faculdades de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia indicar ao Conselho Federal, em função 
dos títulos apreciados através da formação profissional, em termos ge-
néricos, as características dos profissionais por elas diplomados.

Art. 11 - O Conselho Federal organizará e manterá atualizada a relação 
dos títulos concedidos pelas escolas e faculdades, bem como seus cur-
sos e currículos, com a indicação das suas características.

Art. 12 - Na União, nos Estados e nos Municípios, nas entidades au-
tárquicas, paraestatais e de economia mista, os cargos e funções que 
exijam conhecimentos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, rela-
cionados conforme o disposto na alínea “g” do Art. 27, somente pode-
rão ser exercidos por profissionais habilitados de acordo com esta Lei.

Art. 13 - Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro traba-
lho de Engenharia, de Arquitetura e de Agronomia, quer público, quer 
particular, somente poderão ser submetidos ao julgamento das auto-
ridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores fo-
rem profissionais habilitados de acordo com esta Lei.

Art. 14 - Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, 
laudos e atos judiciais ou administrativos, é obrigatória, além da assi-
natura, precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou firma 
a que interessarem, a menção explícita do título do profissional que os 
subscrever e do número da carteira referida no Art. 56.

Art. 15 - São nulos de pleno direito os contratos referentes a qualquer 
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ramo da Engenharia, Arquitetura ou da Agronomia, inclusive a elabo-
ração de projeto, direção ou execução de obras, quando firmados por 
entidade pública ou particular com pessoa física ou jurídica não legal-
mente habilitada a praticar a atividade nos termos desta Lei.

Art. 16 - Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de 
qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas 
visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores 
do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como 
os dos responsáveis pela execução dos trabalhos.

CAPÍTULO II
Da Responsabilidade e Autoria

Art. 17 - Os direitos de autoria de um plano ou projeto de Engenharia, 
Arquitetura ou Agronomia, respeitadas as relações contratuais expres-
sas entre o autor e outros interessados, são do profissional que os ela-
borar.

 Parágrafo único - Cabem ao profissional que os tenha elabo-
rado os prêmios ou distinções honoríficas concedidas a projetos, pla-
nos, obras ou serviços técnicos.

Art. 18 - As alterações do projeto ou plano original só poderão ser fei-
tas pelo profissional que o tenha elaborado.
Parágrafo único - Estando impedido ou recusando-se o autor do proje-
to ou plano original a prestar sua colaboração profissional, comprova-
da a solicitação, as alterações ou modificações deles poderão ser feitas 
por outro profissional habilitado, a quem caberá a responsabilidade 
pelo projeto ou plano modificado.

Art. 19 - Quando a concepção geral que caracteriza um plano ou proje-
to for elaborada em conjunto por profissionais legalmente habilitados, 
todos serão considerados co-autores do projeto, com os direitos e de-
veres correspondentes.
Art. 20 - Os profissionais ou organizações de técnicos especializados 
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que colaborarem numa parte do projeto deverão ser mencionados ex-
plicitamente como autores da parte que lhes tiver sido confiada, tor-
nando-se mister que todos os documentos, como plantas, desenhos, 
cálculos, pareceres, relatórios, análises, normas, especificações e outros 
documentos relativos ao projeto sejam por eles assinados.

 Parágrafo único - A responsabilidade técnica pela ampliação, 
prosseguimento ou conclusão de qualquer empreendimento de enge-
nharia, arquitetura ou agronomia caberá ao profissional ou entidade 
registrada que aceitar esse encargo, sendo-lhe, também, atribuída a 
responsabilidade das obras, devendo o Conselho Federal adotar reso-
lução quanto às responsabilidades das partes já executadas ou conclu-
ídas por outros profissionais.

Art. 21 - Sempre que o autor do projeto convocar, para o desempenho 
do seu encargo, o concurso de profissionais da organização de profis-
sionais especializados e legalmente habilitados, serão estes havidos 
como co-responsáveis na parte que lhes diga respeito.

Art. 22 - Ao autor do projeto ou aos seus prepostos é assegurado o 
direito de acompanhar a execução da obra, de modo a garantir a sua 
realização, de acordo com as condições, especificações e demais por-
menores técnicos nele estabelecidos.
Parágrafo único - Terão o direito assegurado neste Artigo, o autor do 
projeto, na parte que lhe diga respeito, os profissionais especializados 
que participarem, como co-responsáveis, na sua elaboração.

Art. 23 - Os Conselhos Regionais criarão registros de autoria de planos 
e projetos, para salvaguarda dos direitos autorais dos profissionais que 
o desejarem.
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TÍTULO II
Da Fiscalização do Exercício das Profissões

CAPÍTULO I
Dos Órgãos Fiscalizadores

Art. 24 - A aplicação do que dispõe esta Lei, a verificação e a fiscali-
zação do exercício e atividades das profissões nela reguladas serão 
exercidas por um Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia (CONFEA), e Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CREA), organizados de forma a assegurarem unidade de 
ação.

Art. 25 - Mantidos os já existentes, o Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia promoverá a instalação, nos Estados, Distrito 
Federal e Territórios Federais, dos Conselhos Regionais necessários à 
execução desta Lei, podendo a ação de qualquer deles estender-se a 
mais de um Estado.

 § 1º - A proposta de criação de novos Conselhos Regionais será 
feita pela maioria das entidades de classe e escolas ou faculdades com 
sede na nova Região, cabendo aos Conselhos atingidos pela iniciativa 
opinar e encaminhar a proposta à aprovação do Conselho Federal.
 § 2º - Cada unidade da Federação só poderá ficar na jurisdição 
de um Conselho Regional.
 § 3º - A sede dos Conselhos Regionais será no Distrito Federal, 
em capital de Estado ou de Território Federal.

CAPÍTULO II
Do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Seção I
Da Instituição do Conselho e suas Atribuições
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Art. 26 - O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
(CONFEA), é a instância superior da fiscalização do exercício profissio-
nal da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia.

Art. 27 - São atribuições do Conselho Federal:

 a) organizar o seu regimento interno e estabelecer normas ge-
rais para os regimentos dos Conselhos Regionais;
 b) homologar os regimentos internos organizados pelos Con-
selhos Regionais;
 c) examinar e decidir em última instância os assuntos relativos 
ao exercício das profissões de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
podendo anular qualquer ato que não estiver de acordo com a presen-
te Lei;
 d) tomar conhecimento e dirimir quaisquer dúvidas suscitadas 
nos Conselhos Regionais;
 e) julgar em última instância os recursos sobre registros, deci-
sões e penalidades impostas pelos Conselhos Regionais;
 f) baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regula-
mentação e execução da presente Lei, e, ouvidos os Conselhos Regio-
nais, resolver os casos omissos;
 g) relacionar os cargos e funções dos serviços estatais, paraes-
tatais, autárquicos e de economia mista, para cujo exercício seja neces-
sário o título de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo;
 h) incorporar ao seu balancete de receita e despesa os dos 
Conselhos Regionais;
 i) enviar aos Conselhos Regionais cópia do expediente encami-
nhado ao Tribunal de Contas, até 30 (trinta) dias após a remessa;
 j) publicar anualmente a relação de títulos, cursos e escolas de 
ensino superior, assim como, periodicamente, relação de profissionais 
habilitados;
 k) fixar, ouvido o respectivo Conselho Regional, as condições 
para que as entidades de classe da região tenham nele direito à repre-
sentação;
 l) promover, pelo menos uma vez por ano, as reuniões de re-
presentantes dos Conselhos Federal e Regionais previstas no Art. 53 
desta Lei;
 m) examinar e aprovar a proporção das representações dos 
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grupos profissionais nos Conselhos Regionais;
 n) julgar, em grau de recurso, as infrações do Código de Ética 
Profissional do engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, elabo-
rados pelas entidades de classe;
 o) aprovar ou não as propostas de criação de novos Conselhos 
Regionais;
 p) fixar e alterar as anuidades, emolumentos e taxas a pagar 
pelos profissionais e pessoas jurídicas referidos no Art. 63.
 q) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licita-
ção, alienar bens imóveis. (1)

 Parágrafo único - Nas questões relativas a atribuições profis-
sionais, a decisão do Conselho Federal só será tomada com o mínimo 
de 12 (doze) votos favoráveis.

Art. 28 - Constituem renda do Conselho Federal:

 I - quinze por cento do produto da arrecadação prevista nos 
itens I a V do Art. 35;
 II - doações, legados, juros e receitas patrimoniais;
 III - subvenções;
 IV - outros rendimentos eventuais. (1)

Seção II
Da Composição e Organização

Art. 29 - O Conselho Federal será constituído por 18 (dezoito) mem-
bros, brasileiros, diplomados em Engenharia, Arquitetura ou Agrono-
mia, habilitados de acordo com esta Lei, obedecida a seguinte compo-
sição:

 a) 15 (quinze) representantes de grupos profissionais, sendo 
9 (nove) engenheiros representantes de modalidades de engenharia 
estabelecidas em termos genéricos pelo Conselho Federal, no mínimo 
de 3(três) modalidades, de maneira a corresponderem às formações 
técnicas constantes dos registros nele existentes; 3 (três) arquitetos e 3 
(três) engenheiros-agrônomos;
 b) 1 (um) representante das escolas de engenharia, 1 (um) re-
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presentante das escolas de arquitetura e 1 (um) representante das es-
colas de agronomia.
 § 1º - Cada membro do Conselho Federal terá 1 (um) suplente.
 § 2º - O presidente do Conselho Federal será eleito, por maioria 
absoluta, dentre os seus membros. (2)
 § 3º - A vaga do representante nomeado presidente do Conse-
lho será preenchida por seu suplente. (3)

Art. 30 - Os representantes dos grupos profissionais referidos na alínea 
“a” do Art. 29 e seus suplentes serão eleitos pelas respectivas entida-
des de classe registradas nas regiões, em assembléias especialmente 
convocadas para este fim pelos Conselhos Regionais, cabendo a cada 
região indicar, em forma de rodízio, um membro do Conselho Federal.
Parágrafo único - Os representantes das entidades de classe nas assem-
bléias referidas neste artigo serão por elas eleitos, na forma dos respec-
tivos estatutos.

Art. 31 - Os representantes das escolas ou faculdades e seus suplentes 
serão eleitos por maioria absoluta de votos em assembléia dos delega-
dos de cada grupo profissional, designados pelas respectivas Congre-
gações.

Art. 32 - Os mandatos dos membros do Conselho Federal e do Presi-
dente serão de 3 (três) anos.
Parágrafo único - O Conselho Federal se renovará anualmente pelo ter-
ço de seus membros.

CAPÍTULO III
Dos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Seção I
Da Instituição dos Conselhos Regionais e suas Atribuições

Art. 33 - Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia (CREA) são órgãos de fiscalização do exercício de profissões de 
engenharia, arquitetura e agronomia, em suas regiões.
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Art. 34 - São atribuições dos Conselhos Regionais:

 a) elaborar e alterar seu regimento interno, submetendo-o à 
homologação do Conselho Federal;
 b) criar as Câmaras especializadas atendendo às condições de 
maior eficiência da fiscalização estabelecida na presente Lei;
 c) examinar reclamações e representações acerca de registros;
 d) julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração 
da presente Lei e do Código de Ética, enviados pelas Câmaras Especia-
lizadas;
 e) julgar, em grau de recurso, os processos de imposição de 
penalidades e multas;
 f) organizar o sistema de fiscalização do exercício das profis-
sões reguladas pela presente Lei;
 g) publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos profis-
sionais e firmas registrados;
 h) examinar os requerimentos e processos de registro em ge-
ral, expedindo as carteiras profissionais ou documentos de registro;
 i) sugerir ao Conselho Federal medidas necessárias à regulari-
dade dos serviços e à fiscalização do exercício das profissões reguladas 
nesta Lei;
 j) agir, com a colaboração das sociedades de classe e das esco-
las ou faculdades de engenharia, arquitetura e agronomia, nos assun-
tos relacionados com a presente Lei;
 k) cumprir e fazer cumprir a presente Lei, as resoluções baixa-
das pelo Conselho Federal, bem como expedir atos que para isso jul-
guem necessários;
 l) criar inspetorias e nomear inspetores especiais para maior 
eficiência da fiscalização;
 m) deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrati-
vos e sobre os casos comuns a duas ou mais especializações profissio-
nais;
 n) julgar, decidir ou dirimir as questões da atribuição ou com-
petência das Câmaras Especializadas referidas no artigo 45, quando 
não possuir o Conselho Regional número suficiente de profissionais do 
mesmo grupo para constituir a respectiva Câmara, como estabelece o 
artigo 48;
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 o) organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos pro-
fissionais e pessoas jurídicas que, nos termos desta Lei, se inscrevam 
para exercer atividades de engenharia, arquitetura ou agronomia, na 
Região;
 p) organizar e manter atualizado o registro das entidades de 
classe referidas no artigo 62 e das escolas e faculdades que, de acordo 
com esta Lei, devam participar da eleição de representantes destinada 
a compor o Conselho Regional e o Conselho Federal;
 q) organizar, regulamentar e manter o registro de projetos e 
planos a que se refere o artigo 23;
 r) registrar as tabelas básicas de honorários profissionais elabo-
radas pelos órgãos de classe;
 s) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licita-
ção, alienar bens imóveis.(1)

Art. 35 -Constituem rendas dos Conselhos Regionais:

 I - anuidades cobradas de profissionais e pessoas jurídicas;
 II - taxas de expedição de carteiras profissionais e documentos 
diversos;
 III - emolumentos sobre registros, vistos e outros procedimen-
tos;
 IV - quatro quintos da arrecadação da taxa instituída pela Lei nº 
6.496, de 7 DEZ 1977;
 V - multas aplicadas de conformidade com esta Lei e com a Lei 
nº 6.496, de 7 DEZ 1977;
 VI - doações, legados, juros e receitas patrimoniais;
 VII - subvenções;
 VIII - outros rendimentos eventuais”(2).

Art. 36 - Os Conselhos Regionais recolherão ao Conselho Federal, até 
o dia trinta do mês subseqüente ao da arrecadação, a quota de partici-
pação estabelecida no item I do Art. 28.

 Parágrafo único - Os Conselhos Regionais poderão destinar 
parte de sua renda líquida, proveniente da arrecadação das multas, a 
medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico e cultural do Enge-
nheiro, do Arquiteto e do Engenheiro-Agrônomo. (3)
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Seção II
Da Composição e Organização

Art. 37 - Os Conselhos Regionais serão constituídos de brasileiros di-
plomados em curso superior, legalmente habilitados de acordo com a 
presente Lei, obedecida a seguinte composição:

 a) um presidente, eleito por maioria absoluta pelos membros 
do Conselho, com mandato de 3(três) anos; (4)
 b) um representante de cada escola ou faculdade de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia com sede na Região;
 c) representantes diretos das entidades de classe de engenhei-
ro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, registradas na Região, de con-
formidade com o artigo 62.

 Parágrafo único - Cada membro do Conselho terá um suplen-
te.

Art. 38 - Os representantes das escolas e faculdades e seus respectivos 
suplentes serão indicados por suas congregações.

Art. 39 - Os representantes das entidades de classe e respectivos su-
plentes serão eleitos por aquelas entidades na forma de seus Estatutos.

Art. 40 - O número de conselheiros representativos das entidades de 
classe será fixado nos respectivos Conselhos Regionais, assegurados o 
mínimo de 1 (um) representante por entidade de classe e a proporcio-
nalidade entre os representantes das diferentes categorias profissio-
nais.

Art. 41 - A proporcionalidade dos representantes de cada categoria 
profissional será estabelecida em face dos números totais dos regis-
tros no Conselho Regional, de engenheiros das modalidades genéricas 
previstas na alínea “a” do Art. 29, de arquitetos e de engenheiros-agrô-
nomos que houver em cada região, cabendo a cada entidade de classe 
registrada no Conselho Regional o número de representantes propor-
cional à quantidade de seus associados, assegurando o mínimo de 1 
(um) representante por entidade.
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 Parágrafo único - A proporcionalidade de que trata este Arti-
go será submetida à prévia aprovação do Conselho Federal.

Art. 42 - Os Conselhos Regionais funcionarão em pleno e para os as-
suntos específicos, organizados em Câmaras Especializadas correspon-
dentes às seguintes categorias profissionais: engenharia nas modali-
dades correspondentes às formações técnicas referidas na alínea “a” do 
Art. 29, arquitetura e agronomia.

Art. 43 - O mandato dos Conselheiros Regionais será de 3 (três) anos e 
se renovará anualmente pelo terço de seus membros.

Art. 44 - Cada Conselho Regional terá inspetorias, para fins de fiscaliza-
ção nas cidades ou zonas onde se fizerem necessárias.

CAPÍTULO IV
Das câmaras especializadas

Seção I
Da instituição das câmaras e suas atribuições

Art. 45 - As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Re-
gionais encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos de fiscaliza-
ção pertinentes às respectivas especializações profissionais e infrações 
do Código de Ética.

Art. 46 - São atribuições das Câmaras Especializadas:

 a) julgar os casos de infração da presente Lei, no âmbito de sua 
competência profissional específica;
 b) julgar as infrações do Código de Ética;
 c) aplicar as penalidades e multas previstas;
 d) apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das 
firmas, das entidades de direito público, das entidades de classe e das 
escolas ou faculdades na Região;
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 e) elaborar as normas para a fiscalização das respectivas espe-
cializações profissionais;
 f) opinar sobre os assuntos de interesse comum de duas ou 
mais especializações profissionais, encaminhando-os ao Conselho Re-
gional.

Seção II
Da composição e organização

Art. 47 - As Câmaras Especializadas serão constituídas pelos conselhei-
ros regionais.

 Parágrafo único - Em cada Câmara Especializada haverá um 
membro, eleito pelo Conselho Regional, representando as demais ca-
tegorias profissionais.

Art. 48 - Será constituída Câmara Especializada desde que entre os 
conselheiros regionais haja um mínimo de 3 (três) do mesmo grupo 
profissional.

CAPÍTULO V
Generalidades

Art. 49 - Aos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais compete, 
além da direção do respectivo Conselho, sua representação em juízo.

Art. 50 - O conselheiro federal ou regional que durante 1 (um) ano fal-
tar, sem licença prévia, a 6 (seis) sessões, consecutivas ou não, perderá 
automaticamente o mandato, passando este a ser exercido, em caráter 
efetivo, pelo respectivo suplente.

Art. 51 - O mandato dos presidentes e dos conselheiros será honorífi-
co.

Art. 52 - O exercício da função de membro dos Conselhos por espaço 
de tempo não inferior a dois terços do respectivo mandato será consi-
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derado serviço relevante prestado à Nação.

 § 1 º - O Conselho Federal concederá aos que se acharem nas 
condições deste Artigo o certificado de serviço relevante, independen-
temente de requerimento do interessado, dentro de 12 (doze) meses 
contados a partir da comunicação dos Conselhos.
 § 2º - Será considerado como serviço público efetivo, para efei-
to de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de serviço como Pre-
sidente ou Conselheiro, vedada, porém, a contagem cumulativa com o 
tempo exercido em cargo público. (1)

Art. 53 - Os representantes dos Conselhos Federal e Regionais reunir-
-se-ão pelo menos uma vez por ano para, conjuntamente, estudar e 
estabelecer providências que assegurem ou aperfeiçoem a aplicação 
da presente Lei, devendo o Conselho Federal remeter aos Conselhos 
Regionais, com a devida antecedência, o temário respectivo.

Art. 54 - Aos Conselhos Regionais é cometido o encargo de dirimir 
qualquer dúvida ou omissão sobre a aplicação desta Lei, com recurso 
“ex-offício”, de efeito suspensivo, para o Conselho Federal, ao qual com-
pete decidir, em última instância, em caráter geral.

TÍTULO III
Do registro e fiscalização profissional

CAPÍTULO I
Do registro dos profissionais

Art. 55 - Os profissionais habilitados na forma estabelecida nesta Lei só 
poderão exercer a profissão após o registro no Conselho Regional sob 
cuja jurisdição se achar o local de sua atividade.

Art. 56 - Aos profissionais registrados de acordo com esta Lei será for-
necida carteira profissional, conforme modelo adotado pelo Conselho 
Federal, contendo o número do registro, a natureza do título, especiali-
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zações e todos os elementos necessários à sua identificação.

 § 1 º - A expedição da carteira a que se refere o presente artigo 
fica sujeita a taxa que for arbitrada pelo Conselho Federal.
 § 2 º - A carteira profissional, para os efeitos desta Lei, substitui-
rá o diploma, valerá como documento de identidade e terá fé pública.
 § 3 º - Para emissão da carteira profissional, os Conselhos Re-
gionais deverão exigir do interessado a prova de habilitação profissio-
nal e de identidade, bem como outros elementos julgados convenien-
tes, de acordo com instruções baixadas pelo Conselho Federal.

Art. 57 - Os diplomados por escolas ou faculdades de Engenharia, Ar-
quitetura ou Agronomia, oficiais ou reconhecidas, cujos diplomas não 
tenham sido registrados, mas estejam em processamento na reparti-
ção federal competente, poderão exercer as respectivas profissões me-
diante registro provisório no Conselho Regional.

Art. 58 - Se o profissional, firma ou organização, registrado em qual-
quer Conselho Regional, exercer atividade em outra Região, ficará obri-
gado a visar, nela, o seu registro.

CAPÍTULO II
Do registro de firmas e entidades

Art. 59 - As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas 
e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços 
relacionados na forma estabelecida nesta Lei, só poderão iniciar suas 
atividades depois de promoverem o competente registro nos Conse-
lhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico.

 § 1º - O registro de firmas, sociedades, associações, compa-
nhias, cooperativas e empresas em geral só será concedido se sua de-
nominação for realmente condizente com sua finalidade e qualificação 
de seus componentes.
 § 2º - As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de eco-
nomia mista que tenham atividade na engenharia, na arquitetura ou 
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na agronomia, ou se utilizem dos trabalhos de profissionais dessas ca-
tegorias, são obrigadas, sem qualquer ônus, a fornecer aos Conselhos 
Regionais todos os elementos necessários à verificação e fiscalização 
da presente Lei.
 § 3º - O Conselho Federal estabelecerá, em resoluções, os re-
quisitos que as firmas ou demais organizações previstas neste Artigo 
deverão preencher para o seu registro.

Art. 60 - Toda e qualquer firma ou organização que, embora não en-
quadrada no artigo anterior, tenha alguma seção ligada ao exercício 
profissional da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na forma estabe-
lecida nesta Lei, é obrigada a requerer o seu registro e a anotação dos 
profissionais, legalmente habilitados, delas encarregados.

Art. 61 - Quando os serviços forem executados em lugares distantes da 
sede, da entidade, deverá esta manter junto a cada um dos serviços um 
profissional devidamente habilitado naquela jurisdição.

Art. 62 - Os membros dos Conselhos Regionais só poderão ser eleitos 
pelas entidades de classe que estiverem previamente registradas no 
Conselho em cuja jurisdição tenham sede.
 § 1º - Para obterem registro, as entidades referidas neste artigo 
deverão estar legalizadas, ter objetivo definido permanente, contar no 
mínimo trinta associados engenheiros, arquitetos ou engenheiros-a-
grônomos e satisfazer as exigências que forem estabelecidas pelo Con-
selho Regional.
 § 2º - Quando a entidade reunir associados engenheiros, arqui-
tetos e engenheiros-agrônomos, em conjunto, o limite mínimo referi-
do no parágrafo anterior deverá ser de sessenta.

CAPÍTULO III
Das anuidades, emolumentos e taxas

Art. 63 - Os profissionais e pessoas jurídicas registrados de conformi-
dade com o que preceitua a presente Lei são obrigados ao pagamento 
de uma anuidade ao Conselho Regional a cuja jurisdição pertencerem.
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 § 1º - A anuidade a que se refere este artigo será devida a partir 
de 1º de janeiro de cada ano.(1)
 § 2º - O pagamento da anuidade após 31 de março terá o acrés-
cimo de vinte por cento, a título de mora, quando efetuado no mesmo 
exercício.(2)
 § 3º - A anuidade paga após o exercício respectivo terá o seu 
valor atualizado para o vigente à época do pagamento, acrescido de 
vinte por cento, a título de mora.(3)

Art. 64 - Será automaticamente cancelado o registro do profissional ou 
da pessoa jurídica que deixar de efetuar o pagamento da anuidade, a 
que estiver sujeito, durante 2(dois) anos consecutivos sem prejuízo da 
obrigatoriedade do pagamento da dívida.

 Parágrafo único - O profissional ou pessoa jurídica que tiver 
seu registro cancelado nos termos deste Artigo, se desenvolver qual-
quer atividade regulada nesta Lei, estará exercendo ilegalmente a pro-
fissão, podendo reabilitar-se mediante novo registro, satisfeitas, além 
das anuidades em débito, as multas que lhe tenham sido impostas e os 
demais emolumentos e taxas regulamentares.

Art. 65 - Toda vez que o profissional diplomado apresentar a um Con-
selho Regional sua carteira para o competente “visto” e registro, deverá 
fazer prova de ter pago a sua anuidade na Região de origem ou naque-
la onde passar a residir.

Art. 66 - O pagamento da anuidade devida por profissional ou pessoa 
jurídica somente será aceito após verificada a ausência de quaisquer 
débitos concernentes a multas, emolumentos, taxas ou anuidades de 
exercícios anteriores.

Art. 67 - Embora legalmente registrado, só será considerado no legí-
timo exercício da profissão e atividades de que trata a presente Lei o 
profissional ou pessoa jurídica que esteja em dia com o pagamento da 
respectiva anuidade.

Art. 68 - As autoridades administrativas e judiciárias, as repartições es-
tatais, paraestatais, autárquicas ou de economia mista não receberão 
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estudos, projetos, laudos, perícias, arbitramentos e quaisquer outros 
trabalhos, sem que os autores, profissionais ou pessoas jurídicas façam 
prova de estar em dia com o pagamento da respectiva anuidade.

Art. 69 - Só poderão ser admitidos nas concorrências públicas para 
obras ou serviços técnicos e para concursos de projetos, profissionais 
e pessoas jurídicas que apresentarem prova de quitação de débito ou 
visto do Conselho Regional da jurisdição onde a obra, o serviço técnico 
ou projeto deva ser executado.

Art. 70 - O Conselho Federal baixará resoluções estabelecendo o Regi-
mento de Custas e, periodicamente, quando julgar oportuno, promo-
verá sua revisão.

TÍTULO IV
Das penalidades

Art. 71 - As penalidades aplicáveis por infração da presente Lei são as 
seguintes, de acordo com a gravidade da falta:

 a) advertência reservada;
 b) censura pública;
 c) multa;
 d) suspensão temporária do exercício profissional;
 e) cancelamento definitivo do registro.

 Parágrafo único - As penalidades para cada grupo profissional 
serão impostas pelas respectivas Câmaras Especializadas ou, na falta 
destas, pelos Conselhos Regionais.

Art. 72 - As penas de advertência reservada e de censura pública são 
aplicáveis aos profissionais que deixarem de cumprir disposições do 
Código de Ética, tendo em vista a gravidade da falta e os casos de rein-
cidência, a critério das respectivas Câmaras Especializadas.
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Art. 73 - As multas são estipuladas em função do maior valor de refe-
rência fixada pelo Poder Executivo e terão os seguintes valores, despre-
zadas as frações de um cruzeiro:

 a) de um a três décimos do valor de referência, aos infratores 
dos arts. 17 e 58 e das disposições para as quais não haja indicação 
expressa de penalidade;
 b) de três a seis décimos do valor de referência, às pessoas fí-
sicas, por infração da alínea “b” do Art. 6º, dos arts. 13, 14 e 55 ou do 
parágrafo único do Art. 64;
 c) de meio a um valor de referência, às pessoas jurídicas, por 
infração dos arts. 13, 14, 59 e 60 e parágrafo único do Art. 64;
 d) de meio a um valor de referência, às pessoas físicas, por in-
fração das alíneas “a”, “c” e “d” do Art. 6º;
 e) de meio a três valores de referência, às pessoas jurídicas, por 
infração do Art. 6º (1).

 Parágrafo único - As multas referidas neste artigo serão apli-
cadas em dobro nos casos de reincidência.

Art. 74 - Nos casos de nova reincidência das infrações previstas no ar-
tigo anterior, alíneas “c”, “d” e “e”, será imposta, a critério das Câmaras 
Especializadas, suspensão temporária do exercício profissional, por 
prazos variáveis de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e, pelos Conselhos 
Regionais em pleno, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Art. 75 - O cancelamento do registro será efetuado por má conduta 
pública e escândalos praticados pelo profissional ou sua condenação 
definitiva por crime considerado infamante.

Art. 76 - As pessoas não habilitadas que exercerem as profissões re-
guladas nesta Lei, independentemente da multa estabelecida, estão 
sujeitas às penalidades previstas na Lei de Contravenções Penais.

Art. 77 - São competentes para lavrar autos de infração das disposi-
ções a que se refere a presente Lei os funcionários designados para 
esse fim pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia nas respectivas Regiões.
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Art. 78 - Das penalidades impostas pelas Câmaras Especializadas, po-
derá o interessado, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 
data da notificação, interpor recurso que terá efeito suspensivo, para o 
Conselho Regional e, no mesmo prazo, deste para o Conselho Federal.

 § 1º - Não se efetuando o pagamento das multas, amigavel-
mente, estas serão cobradas por via executiva.
 § 2º - Os autos de infração, depois de julgados definitivamente 
contra o infrator, constituem títulos de dívida líquida e certa.

Art. 79 - O profissional punido por falta de registro não poderá obter 
a carteira profissional, sem antes efetuar o pagamento das multas em 
que houver incorrido.

TÍTULO V
Das disposições gerais

Art. 80 - Os Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia, autarquias dotadas de personalidade jurídica de direi-
to público, constituem serviço público federal, gozando os seus bens, 
rendas e serviços de imunidade tributária total (Art. 31, inciso V, alínea 
“a” da Constituição Federal) e franquia postal e telegráfica.

Art. 81 - Nenhum profissional poderá exercer funções eletivas em Con-
selhos por mais de dois períodos sucessivos.

Art. 82 - As remunerações iniciais dos engenheiros, arquitetos e enge-
nheiros-agrônomos, qualquer que seja a fonte pagadora, não poderão 
ser inferiores a 6 (seis) vezes o salário mínimo da respectiva região (Ver 
também Lei 4.950-A, de 22 ABR 1966).(VETADO, no que se refere aos 
servidores públicos regidos pelo RJU.) (1 )

Art. 83 - Os trabalhos profissionais relativos a projetos não poderão 
ser sujeitos a concorrência de preço, devendo, quando for o caso, ser 
objeto de concurso.()
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Art. 84 - O graduado por estabelecimento de ensino agrícola ou indus-
trial de grau médio, oficial ou reconhecido, cujo diploma ou certificado 
esteja registrado nas repartições competentes, só poderá exercer suas 
funções ou atividades após registro nos Conselhos Regionais.

 Parágrafo único - As atribuições do graduado referido neste 
Artigo serão regulamentadas pelo Conselho Federal, tendo em vista 
seus currículos e graus de escolaridade.
Art. 85 - As entidades que contratarem profissionais nos termos da alí-
nea “c” do artigo 2º são obrigadas a manter, junto a eles, um assistente 
brasileiro do ramo profissional respectivo.

TÍTULO VI
Das disposições transitórias

Art. 86 - São assegurados aos atuais profissionais de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia e aos que se encontrem matriculados nas es-
colas respectivas, na data da publicação desta Lei, os direitos até então 
usufruídos e que venham de qualquer forma a ser atingidos por suas 
disposições.

 Parágrafo único - Fica estabelecido o prazo de 12 (doze) me-
ses, a contar da publicação desta Lei, para os interessados promoverem 
a devida anotação nos registros dos Conselhos Regionais.

Art. 87 - Os membros atuais dos Conselhos Federal e Regionais com-
pletarão os mandatos para os quais foram eleitos.
Parágrafo único - Os atuais presidentes dos Conselhos Federal e Re-
gionais completarão seus mandatos, ficando o presidente do primeiro 
dêsses Conselhos com o caráter de membro do mesmo.

Art. 88 - O Conselho Federal baixará resoluções, dentro de 60 (sessen-
ta) dias a partir da data da presente Lei, destinadas a completar a com-
posição dos Conselhos Federal e Regionais.
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Art. 89 - Na constituição do primeiro Conselho Federal após a publi-
cação desta Lei serão escolhidos por meio de sorteio as Regiões e os 
grupos profissionais que as representarão.

Art. 90 - Os Conselhos Federal e Regionais, completados na forma des-
ta Lei, terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a posse, para 
elaborar seus regimentos internos, vigorando, até a expiração deste 
prazo, os regulamentos e resoluções vigentes no que não colidam com 
os dispositivos da presente Lei.
Art. 91 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 92 - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 DEZ l966; 145º da Independência e 78º da República.

H. CASTELO BRANCO
L. G. do Nascimento e Silva

 Publicada no D.O.U. de 27 DEZ 1966.Redação dada pela Lei nº 
6.619/78, no Art. 28, inciso IV
 Alterado o parágrafo 2º do artigo 29, pela Lei nº 8.195/91
 § 3º do Art. 29 Derrogado pela Lei nº 8.195/91
 Art. 34 , letra “s” - Redação da Lei nº 6.619/78
 Art. 35, inciso VIII - Ibidem
 Parágrafo único do Art. 36 - Ibidem
 Alínea “a” do Art. 37 - Redação dada pela Lei nº 8.195/91
 § 2º do Art. 52 - Vetado pelo Senhor Presidente da República e 
mantido pelo Congresso Nacional (D.O.U. de 24 ABR 1967.)
 § 1º do Art. 63 - Nova redação da Lei 6.619/78
 § 2º do Art. 63 - Ibidem
 § 3º do Art. 63 - Ibidem
 Alínea “e” do Art. 73 - Nova redação da Lei 6.619/78

 Art. 82 - Vetado, em parte, pelo Senhor Presidente da Repúbli-
ca e mantido pelo Congresso Nacional (D.O.U. de 24 ABR 1967). (*)
(*) O Supremo Tribunal Federal, “in” Diário de Justiça de 13 MAR 1968, 
na Representação nº 745-DF, declarou não se aplicar o dispositivo ao 
pessoal regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos, por ser incons-
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titucional. A iniciativa da Lei era do Presidente da República e isso não 
ocorreu.
 Art. 83 - Revogado pela Lei nº 8.666/93

LEI Nº 6.496, DE 07 DEZ 1977

 Institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação 
de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a cria-
ção, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
- CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional, e dá outras provi-
dências.
O Presidente da República,

 Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou 
prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, 
à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à “Anotação de Responsabili-
dade Técnica” (ART).

Art. 2º - A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos 
pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia.

 § 1º - A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa 
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), 
de acordo com Resolução própria do Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CONFEA).
 § 2º - O CONFEA fixará os critérios e os valores das taxas da ART 
“ad referendum” do Ministro do Trabalho.

Art. 3º - A falta da ART sujeitará o profissional ou a empresa à multa 
prevista na alínea “a” do Art. 73 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, e de-
mais cominações legais.

Art. 4º - O CONFEA fica autorizado a criar, nas condições estabelecidas 
nesta Lei, uma Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, sob sua fiscalização, registrados nos CREAs.
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 § 1º - A Mútua, vinculada diretamente ao CONFEA, terá perso-
nalidade jurídica e patrimônio próprios, sede em Brasília e representa-
ções junto aos CREAs.
 § 2º - O Regimento da Mútua será submetido à aprovação do 
Ministro do Trabalho, pelo CONFEA.

Art. 5º - A Mútua será administrada por uma Diretoria Executiva, com-
posta de 5 (cinco) membros, sendo 3 (três) indicados pelo CONFEA e 2 
(dois) pelos CREAs, na forma a ser fixada no Regimento.

Art. 6º - O Regimento determinará as modalidades da indicação e as 
funções de cada membro da Diretoria Executiva, bem como o modo 
de substituição, em seus impedimentos e faltas, cabendo ao CONFEA a 
indicação do Diretor-Presidente e aos outros Diretores a escolha, entre 
si, dos ocupantes das demais funções.

Art. 7º - Os mandatos da Diretoria Executiva terão duração de 3 (três) 
anos, sendo gratuito o exercício das funções correspondentes.

Art. 8º - Os membros da Diretoria Executiva somente poderão ser des-
tituídos por decisão do CONFEA, tomada em reunião secreta, especial-
mente convocada para esse fim, e por maioria de 2/3 (dois terços) dos 
membros do Plenário.

Art. 9º - Os membros da Diretoria tomarão posse perante o CONFEA.

Art. 10 - O patrimônio da Mútua será aplicado em títulos dos Gover-
nos Federal e Estaduais ou por eles garantidos, Carteiras de Poupança, 
garantidas pelo Banco Nacional da Habilitação (BNH), Obrigações do 
Tesouro Nacional, imóveis e outras aplicações facultadas por Lei para 
órgãos da mesma natureza.

 Parágrafo único - Para aquisição e alienação de imóveis, have-
rá prévia autorização do Ministro do trabalho.

Art. 11 - Constituirão rendas da Mútua:
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 I - 1/5 (um quinto) da taxa de ART;
 II - uma contribuição dos associados, cobrada anual ou parce-
ladamente e recolhida, simultaneamente, com a devida aos CREAs;
 III - doações, legados e quaisquer valores adventícios, bem 
como outras fontes de renda eventualmente instituídas em Lei;
 IV - outros rendimentos patrimoniais.

 § 1º - A inscrição do profissional na Mútua dar-se-á com o 
pagamento da primeira contribuição, quando será preenchida pelo 
profissional sua ficha de Cadastro Geral, e atualizada nos pagamentos 
subseqüentes, nos moldes a serem estabelecidos por Resolução do 
CONFEA.
 § 2º - A inscrição na Mútua é pessoal e independente de inscri-
ção profissional e os benefícios só poderão ser pagos após decorrido 1 
(um) ano do pagamento da primeira contribuição.

Art. 12 - A Mútua, na forma do Regimento, e de acordo com suas dis-
ponibilidades, assegurará os seguintes benefícios e prestações:

 I - auxílios pecuniários, temporários e reembolsáveis, aos asso-
ciados comprovadamente necessitados, por falta eventual de trabalho 
ou invalidez ocasional;
 II - pecúlio aos cônjuges supérstites e filhos menores associa-
dos;
 III - bolsas de estudo aos filhos de associados carentes de re-
cursos ou a candidatos a escolas de Engenharia, de Arquitetura ou de 
Agronomia, nas mesmas condições de carência;
 IV - assistência médica, hospitalar e dentária, aos associados e 
seus dependentes, sem caráter obrigatório, desde que reembolsável, 
ainda que parcialmente;
 V - facilidade na aquisição, por parte dos inscritos, de equipa-
mentos e livros úteis ou necessários ao desempenho de suas ativida-
des profissionais;
 VI - auxílio funeral.

 § 1º - A Mútua poderá financiar, exclusivamente para seus as-
sociados, planos de férias no País e/ou de seguros de vida, acidentes ou 
outros, mediante contratação.
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 § 2º - Visando à satisfação do mercado de trabalho e à raciona-
lização dos benefícios contidos no item I deste artigo, a Mútua poderá 
manter serviços de colocação de mão-de-obra de profissionais, seus 
associados.
 § 3º - O valor pecuniário das prestações assistenciais variará 
até o limite máximo constante da tabela a ser aprovada pelo CONFEA, 
nunca superior à do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
 § 4º - O auxílio mensal será concedido, em dinheiro, por perí-
odos não superiores a 12 (doze) meses, desde que comprovada a evi-
dente necessidade para a sobrevivência do associado ou de sua famí-
lia.
 § 5º - As bolsas serão sempre reembolsáveis ao fim do curso, 
com juros e correção monetária, fixados pelo CONFEA.
 § 6º - A ajuda farmacêutica, sempre reembolsável, ainda que 
parcialmente, poderá ser concedida, em caráter excepcional, desde 
que comprovada a impossibilidade momentânea de o associado arcar 
com o ônus decorrente.
 § 7º - Os benefícios serão concedidos proporcionalmente às 
necessidades do assistido, e os pecúlios em razão das contribuições do 
associado.
 § 8º - A Mútua poderá estabelecer convênios com entidades 
previdenciárias, assistenciais, de seguro e outros facultados por Lei, 
para o atendimento do disposto neste Artigo.
 
Art. 13 - Ao CONFEA incumbirá, na forma do Regimento:

 I - a supervisão do funcionamento da Mútua;
 II - a fiscalização e aprovação do Balanço, Balancete, Orçamen-
to e da Prestação de Contas da Diretoria Executiva da Mútua;
 III - a elaboração e aprovação do Regimento da Mútua;
 IV - a indicação de 3 (três) membros da Diretoria Executiva;
 V - a fixação da remuneração do pessoal empregado pela Mú-
tua;
 VI - a indicação do Diretor-Presidente da Mútua;
 VII - a fixação, no Regimento, da contribuição prevista no item 
II do Art. 11;
 VIII - a solução dos casos omissos ou das divergências na apli-
cação desta Lei.



49MANUAL TÉCNICO DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E AGRONOMIA

Art. 14 - Aos CREAs, e na forma do que for estabelecido no Regimento, 
incumbirá:

 I - recolher à Tesouraria da Mútua, mensalmente, a arrecadação 
da taxa e contribuição prevista nos itens I e II do Art. 11 da presente Lei;
 II - indicar os dois membros da Diretoria Executiva, na forma a 
ser fixada pelo Regimento.

Art. 15 - Qualquer irregularidade na arrecadação, na concessão de 
benefícios ou no funcionamento da Mútua, ensejará a intervenção do 
CONFEA, para restabelecer a normalidade, ou do Ministro do Trabalho, 
quando se fizer necessária.

Art. 16 - No caso de dissolução da Mútua, seus bens, valores e obriga-
ções serão assimilados pelo CONFEA, ressalvados os direitos dos asso-
ciados.

 Parágrafo único - O CONFEA e os CREAs responderão, solida-
riamente, pelo déficit ou dívida da Mútua, na hipótese de sua insolvên-
cia.

Art. 17 - De qualquer ato da Diretoria Executiva da Mútua caberá recur-
so, com efeito suspensivo, ao CONFEA.

Art. 18 - De toda e qualquer decisão do CONFEA referente à organiza-
ção, administração e fiscalização da Mútua caberá recurso, com efeito 
suspensivo, ao Ministro do Trabalho.

Art. 19 - Os empregados do CONFEA, dos CREAs e da própria Mútua 
poderão nela se inscrever, mediante condições estabelecidas no Regi-
mento, para obtenção dos benefícios previstos nesta Lei.

Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Brasília, 7 DEZ 1977; 156º da Independência e 89º da República.
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ERNESTO GEISEL
Arnaldo Prieto

Publicada no D.O.U. de 09 DEZ 1977 - Seção I - Pág. 16.871

LEI Nº 6.619, DE 16 DEZ 1978

 Altera dispositivos da Lei nº 5.194, de 24 DEZ l966, e dá outras 
providências.
 O Presidente da República,
 Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam acrescidas aos arts. 27 e 34 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 
1966, as seguintes alíneas:

“Art. 27 -

 q) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licita-
ção, alienar bens imóveis.

 Parágrafo único - .

“Art. 34 -.

 s) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licita-
ção, alienar bens imóveis”.

Art. 2º - Os arts 28; 35; 36; e seu parágrafo único, 1º, 2º e 3º do Art. 63; e 
o “caput” e as alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do Art. 73 da Lei nº 5.194, de 24 
DEZ 1966, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 28 - Constituem renda do Conselho Federal:

 I - quinze por cento do produto da arrecadação prevista nos 
itens I a V do Art. 35;
 II - doações, legados, juros e receitas patrimoniais;
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 III - subvenções;
 IV - outros rendimentos eventuais.”

“Art. 35 - Constituem renda dos Conselhos Regionais:
 I - anuidades cobradas de profissionais e pessoas jurídicas;
 II - taxas de expedição de carteiras profissionais e documentos 
diversos;
 III - emolumentos sobre registros, vistos e outros procedimen-
tos;
 IV - quatro quintos da arrecadação da taxa instituída pela Lei nº 
6.496, de 7 DEZ 1977;
 V - multas aplicadas de conformidade com esta Lei e com a Lei 
nº 6.496, de 7 DEZ 1977;
 VI - doações, legados, juros e receitas patrimoniais;
 VII - subvenções;
 VIII - outros rendimentos eventuais”.

Art. 36 - Os Conselhos Regionais recolherão ao Conselho Federal, até o 
dia trinta do mês subseqüente ao da arrecadação , a quota de partici-
pação estabelecida no item I do Art. 28.

 Parágrafo único - Os Conselhos Regionais poderão destinar 
parte de sua renda líquida, proveniente da arrecadação das multas, a 
medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico e cultural do enge-
nheiro, do arquiteto, e do engenheiro-agrônomo.”

Art. 63 - .

 § 1º - A anuidade a que se refere este artigo será devida a partir 
de 1º de janeiro de cada ano.
 § 2º - O pagamento da anuidade após 31 de março terá o acrés-
cimo de vinte por cento, a título de mora, quando efetuado no mesmo 
exercício.
 § 3º - A anuidade paga após o exercício respectivo terá o seu 
valor atualizado para o vigente à época do pagamento, acrescido de 
vinte por cento, a título de mora”.

“Art. 73 - As multas são estipuladas em função do maior valor de refe-
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rência fixado pelo Poder Executivo e terão os seguintes valores, despre-
zadas as frações de um cruzeiro:

 a) de um a três décimos do valor de referência, aos infratores 
dos arts. 17 e 58 e das disposições para as quais não haja indicação 
expressa de penalidade;
 b) de três a seis décimos do valor de referência, às pessoas fí-
sicas, por infração da alínea “b” do Art. 6º, dos arts. 13, 14 e 55 ou do 
parágrafo único do Art. 64;
 c) de meio a um valor de referência, às pessoas jurídicas, por 
infração dos arts. 13, 14, 59 e 60 e parágrafo único do Art. 64;
 d) de meio a um valor de referência, às pessoas físicas, por in-
fração das alíneas “a”, “c” e “d” do Art. 6º;
 e) de meio a três valores de referência, às pessoas jurídicas, por 
infração do Art. 6º.

 Parágrafo único - ..”

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se o Art. 2º do Decreto-Lei nº 711, de 29 JUL 1969, e 
demais disposições em contrário.

Brasília, 16 DEZ 1978; 157º da Independência e 90º da República.

ERNESTO GEISEL
Arnaldo Prieto

Publicada no D.O.U de 19 DEZ 1978 - Seção I - Pág. 20.373.

RESOLUÇÃO Nº 1.002 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2002

 Adota o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arqui-
tetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia e 
dá outras providências.

 O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 
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AGRONOMIA - Confea, no uso das atribuições que lhe confere a alínea 
“f” do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e

 Considerando que o disposto nos arts. 27, alínea “n”, 34, alínea 
“d”, 45, 46, alínea “b”, 71 e 72, obriga a todos os profissionais do Sistema 
Confea/Crea a observância e cumprimento do Código de Ética Profis-
sional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da 
Geografia e da Meteorologia;

 Considerando as mudanças ocorridas nas condições históricas, 
econômicas, sociais, políticas e culturais da Sociedade Brasileira, que 
resultaram no amplo reordenamento da economia, das organizações 
empresariais nos diversos setores, do aparelho do Estado e da Socie-
dade Civil, condições essas que têm contribuído para pautar a “ética” 
como um dos temas centrais da vida brasileira nas últimas décadas;

 Considerando que um “código de ética profissional” deve ser 
resultante de um pacto profissional, de um acordo crítico coletivo em 
torno das condições de convivência e relacionamento que se desen-
volve entre as categorias integrantes de um mesmo sistema profissio-
nal, visando uma conduta profissional cidadã; 

 Considerando a reiterada demanda dos cidadãos-profissionais 
que integram o Sistema Confea/Crea, especialmente explicitada atra-
vés dos Congressos Estaduais e Nacionais de Profissionais, relacionada 
à revisão do “Código de Ética Profissional do Engenheiro, do Arquiteto 
e do Engenheiro Agrônomo” adotado pela Resolução nº 205, de 30 de 
setembro de 1971;

 Considerando a deliberação do IV Congresso Nacional de Pro-
fissionais – IV CNP sobre o tema “Ética Profissional”, aprovada por una-
nimidade, propondo a revisão do Código de Ética Profissional vigente 
e indicando o Colégio de Entidades Nacionais - CDEN para elaboração 
do novo texto,

RESOLVE:

Art. 1º Adotar o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arqui-
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tetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, 
anexo à presente Resolução, elaborado pelas Entidades de Classe Na-
cionais, através do CDEN - Colégio de Entidades Nacionais, na forma 
prevista na alínea “n” do art. 27 da Lei nº 5.194, de 1966.

Art. 2º O Código de Ética Profissional, adotado através desta Resolu-
ção, para os efeitos dos arts. 27, alínea “n”, 34, alínea “d”, 45, 46, alínea 
“b”, 71 e 72, da Lei nº 5.194, de 1966, obriga a todos os profissionais da 
Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia 
e da Meteorologia, em todas as suas modalidades e níveis de formação.

Art. 3º O Confea, no prazo de cento e oitenta dias a contar da publica-
ção desta, deve editar Resolução adotando novo “Manual de Procedi-
mentos para a condução de processo de infração ao código de Ética 
Profissional”.

Art. 4º Os Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, em conjunto, após a publicação desta Resolução, devem 
desenvolver campanha nacional visando a ampla divulgação deste Có-
digo de Ética Profissional, especialmente junto às entidades de classe, 
instituições de ensino e profissionais em geral.

Art. 5° O Código de Ética Profissional, adotado por esta Resolução, en-
tra em vigor à partir de 1° de agosto de 2003.

Art. 6º Fica revogada a Resolução 205, de 30 de setembro de 1971 e 
demais disposições em contrário, a partir de 1º de agosto de 2003.

Brasília, 26 de novembro de 2002.

Eng. Wilson Lang
Presidente

Publicada no D.O.U do dia 12 DEZ 2002 - Seção 1, pág. 359/360
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TÍTULO
CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DA ENGENHARIA, DA ARQUI-
TETURA, DA AGRONOMIA, DA GEOLOGIA, DA GEOGRAFIA E DA 

METEOROLOGIA

1. PROCLAMAÇÃO

 As Entidades Nacionais representativas dos profissionais da 
Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia 
e da Meteorologia pactuam e proclamam o presente Código de Ética 
Profissional.

2. PREÂMBULO

Art. 1º O Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos 
e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões da 
Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia 
e da Meteorologia e relaciona direitos e deveres correlatos de seus pro-
fissionais.

Art. 2º Os preceitos deste Código de Ética Profissional têm alcance so-
bre os profissionais em geral, quaisquer que sejam seus níveis de for-
mação, modalidades ou especializações.

Art. 3º As modalidades e especializações profissionais poderão estabe-
lecer, em consonância com este Código de Ética Profissional, preceitos 
próprios de conduta atinentes às suas peculiaridades e especificidades.

3. DA IDENTIDADE DAS PROFISSÕES E DOS PROFISSIONAIS

Art. 4º As profissões são caracterizadas por seus perfis próprios, pelo 
saber científico e tecnológico que incorporam, pelas expressões artís-
ticas que utilizam e pelos resultados sociais, econômicos e ambientais 
do trabalho que realizam.

Art. 5º Os profissionais são os detentores do saber especializado de 
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suas profissões e os sujeitos pró-ativos do desenvolvimento.

Art. 6º O objetivo das profissões e a ação dos profissionais voltam-se 
para o bem-estar e o desenvolvimento do homem, em seu ambiente e 
em suas diversas dimensões: como indivíduo, família, comunidade, so-
ciedade, nação e humanidade; nas suas raízes históricas, nas gerações 
atual e futura.

Art. 7º As entidades, instituições e conselhos integrantes da organiza-
ção profissional são igualmente permeados pelos preceitos éticos das 
profissões e participantes solidários em sua permanente construção, 
adoção, divulgação, preservação e aplicação.

4. DOS PRINCÍPIOS ÉTICOS.

Art. 8º A prática da profissão é fundada nos seguintes princípios éticos 
aos quais o profissional deve pautar sua conduta:
Do objetivo da profissão:

 I – A profissão é bem social da humanidade e o profissional é o 
agente capaz de exercê-la, tendo como objetivos maiores a preserva-
ção e o desenvolvimento harmônico do ser humano, de seu ambiente 
e de seus valores;

Da natureza da profissão:

 II – A profissão é bem cultural da humanidade construído 
permanentemente pelos conhecimentos técnicos e científicos e pela 
criação artística, manifestando-se pela prática tecnológica, colocado a 
serviço da melhoria da qualidade de vida do homem;

Da honradez da profissão:

 III – A profissão é alto título de honra e sua prática exige condu-
ta honesta, digna e cidadã;

Da eficácia profissional:
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 IV – A profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e 
competente dos compromissos profissionais, munindo-se de técnicas 
adequadas, assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfa-
tória nos serviços e produtos e observando a segurança nos seus pro-
cedimentos;

Do relacionamento profissional:

 V – A profissão é praticada através do relacionamento honesto, 
justo e com espírito progressista dos profissionais para com os gesto-
res, ordenadores, destinatários, beneficiários e colaboradores de seus 
serviços, com igualdade de tratamento entre os profissionais e com le-
aldade na competição;

Da intervenção profissional sobre o meio:

 VI – A profissão é exercida com base nos preceitos do desen-
volvimento sustentável na intervenção sobre os ambientes natural e 
construído e da incolumidade das pessoas, de seus bens e de seus va-
lores;

Da liberdade e segurança profissionais:

 VII – A profissão é de livre exercício aos qualificados, sendo a 
segurança de sua prática de interesse coletivo.

5. DOS DEVERES.

Art. 9º No exercício da profissão são deveres do profissional:

 I – ante o ser humano e seus valores:

 a) oferecer seu saber para o bem da humanidade;
 b) harmonizar os interesses pessoais aos coletivos;
 c) contribuir para a preservação da incolumidade pública;
 d) divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e tecnológi-
cos inerentes à profissão;
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 II – ante à profissão:
 
 a) identificar-se e dedicar -se com zelo à profissão;
 b) conservar e desenvolver a cultura da profissão;
 c) preservar o bom conceito e o apreço social da profissão;
 d) desempenhar sua profissão ou função nos limites de suas 
atribuições e de sua capacidade pessoal de realização;
 e) empenhar-se junto aos organismos profissionais no sentido 
da consolidação da cidadania e da solidariedade profissional e da coi-
bição das transgressões éticas.

 III – nas relações com os clientes, empregadores e colaborado-
res:

 a) dispensar tratamento justo a terceiros, observando o princí-
pio da eqüidade;
 b) resguardar o sigilo profissional quando do interesse de seu 
cliente ou empregador, salvo em havendo a obrigação legal da divul-
gação ou da informação;
 c) fornecer informação certa, precisa e objetiva em publicidade 
e propaganda pessoal;
 d) atuar com imparcialidade e impessoalidade em atos arbi-
trais e periciais;
 e) considerar o direito de escolha do destinatário dos serviços, 
ofertando-lhe, sempre que
possível, alternativas viáveis e adequadas às demandas em suas pro-
postas;
 f) alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às pres-
crições técnicas e as conseqüências presumíveis de sua inobservância;
 g) adequar sua forma de expressão técnica às necessidades do 
cliente e às normas vigentes
aplicáveis;

 IV – nas relações com os demais profissionais:

 a) Atuar com lealdade no mercado de trabalho, observando o 
princípio da igualdade de
condições;
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 b) manter-se informado sobre as normas que regulamentam o 
exercício da profissão;
 c) preservar e defender os direitos profissionais;

 V – Ante ao meio:

 a) orientar o exercício das atividades profissionais pelos precei-
tos do desenvolvimento sustentável;
 b) atender, quando da elaboração de projetos, execução de 
obras ou criação de novos produtos, aos princípios e recomendações 
de conservação de energia e de minimização dos impactos ambientais;
 c) considerar em todos os planos, projetos e serviços as diretri-
zes e disposições concernentes à preservação e ao desenvolvimento 
dos patrimônios sócio-cultural e ambiental.

6. DAS CONDUTAS VEDADAS.

Art. 10. No exercício da profissão, são condutas vedadas ao profissio-
nal:

 I – ante ao ser humano e a seus valores:

 a) descumprir voluntária e injustificadamente com os deveres 
do ofício;
 b) usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente de 
função de forma abusiva, para fins discriminatórios ou para auferir van-
tagens pessoais.
 c) Prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou 
qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas ou a 
seus bens patrimoniais;

II – ante à profissão:

 a) aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para os 
quais não tenha efetiva qualificação;
 b) utilizar indevida ou abusivamente do privilégio de exclusivi-
dade de direito profissional;
 c) omitir ou ocultar fato de seu conhecimento que transgrida a 
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ética profissional;

 III – nas relações com os clientes, empregadores e colaborado-
res:

 a) formular proposta de salários inferiores ao mínimo profissio-
nal legal;
 b) apresentar proposta de honorário s com valores vis ou ex-
torsivos ou desrespeitando tabelas
de honorários mínimos aplicáveis;
 c) usar de artifícios ou expedientes enganosos para a obtenção 
de vantagens indevidas, ganhos marginais ou conquista de contratos;
 d) usar de artifícios ou expedientes enganosos que impeçam o 
legítimo acesso dos colaboradores às devidas promoções ou ao desen-
volvimento profissional;
 e) descuidar com as medidas de segurança e saúde do traba-
lho sob sua coordenação;
 f) suspender serviços contratados, de forma injustificada e sem 
prévia comunicação;
 g) impor ritmo de trabalho excessivo ou, exercer pressão psico-
lógica ou assédio moral sobre os colaboradores;

 IV – nas relações com os demais profissionais:

 a) intervir em trabalho de outro profissional sem a devida auto-
rização de seu titular, salvo no exercício do dever legal;
 b) referir-se preconceituosamente a outro profissional ou pro-
fissão;
 c) agir discriminatoriamente em detrimento de outro profissio-
nal ou profissão;
 d) atentar contra a liberdade do exercício da profissão ou con-
tra os direitos de outro profissional;

 V – ante ao meio:

 a) prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou 
qualquer ato profissional que possa resultar em dano ao ambiente na-
tural, à saúde humana ou ao patrimônio cultural.
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7. DOS DIREITOS

Art. 11. São reconhecidos os direitos coletivos universais inerentes às 
profissões, suas modalidades e especializações, destacadamente:

 a) à livre associação e organização em corporações profissio-
nais;
 b) ao gozo da exclusividade do exercício profissional;
 c) ao reconhecimento legal;
 d) à representação institucional.

Art. 12. São reconhecidos os direitos individuais universais inerentes 
aos profissionais, facultados para o pleno exercício de sua profissão, 
destacadamente:

 a) à liberdade de escolha de especialização;
 b) à liberdade de es colha de métodos, procedimentos e for-
mas de expressão;
 c) ao uso do título profissional;
 d) à exclusividade do ato de ofício a que se dedicar;
 e) à justa remuneração proporcional à sua capacidade e dedi-
cação e aos graus de complexidade, risco, experiência e especialização 
requeridos por sua tarefa;
 f) ao provimento de meios e condições de trabalho dignos, efi-
cazes e seguros;
 g) à recusa ou interrupção de trabalho, contrato, emprego, fun-
ção ou tarefa quando julgar incompatível com sua titulação, capacida-
de ou dignidade pessoais;
 h) à proteção do seu título, de seus contratos e de seu trabalho;
 i) à proteção da propriedade intelectual sobre sua criação;
 j) à competição honesta no mercado de trabalho;
 k) à liberdade de associar -se a corporações profissionais;
 l) à propriedade de seu acervo técnico profissional.

8. DA INFRAÇÃO ÉTICA

Art. 13. Constitui-se infração ética todo ato cometido pelo profissional 
que atente contra os princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, 
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pratique condutas expressamente vedadas ou lese direitos reconheci-
dos de outrem.

Art. 14. A tipificação da infração ética para efeito de processo discipli-
nar será estabelecida, a partir das disposições deste Código de Ética 
Profissional, na forma que a lei determinar.
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I - RESPONSABILIDADES 
PROFISSIONAIS

Responsabilidade Administrativa

 Resulta das restrições impostas pelos órgãos públicos, através 
do Código de Obras, Código de Água e Esgoto, Normas Técnicas, Re-
gulamento Profissional, Plano Diretor e outros. Essas normas legais im-
põem condições e criam responsabilidades ao profissional, cabendo a 
ele, portanto, o cumprimento das leis específicas à sua atividade, sob 
pena inclusive, de suspensão do exercício profissional.

Responsabilidade Civil

 Decorre da obrigação de reparar e/ou indenizar por eventuais 
danos causados. O profissional que, no exercício de sua atividade, lesa 
alguém tem a obrigação legal de cobrir os prejuízos. A responsabilida-
de civil divide-se em:

 1. Responsabilidade contratual: pelo contrato firmado entre 
as partes para a execução de um determinado trabalho, sendo fixados 
os direitos e obrigações de cada uma.
 2. Responsabilidade pela solidez e segurança da constru-
ção: pelo Código Civil Brasileiro, o profissional responde pela solidez e 
segurança da obra durante cinco anos; é importante pois, que a data 
do término da obra seja documentada de forma oficial. Se, entretanto, 
a obra apresentar problemas de solidez e segurança e, através de pe-
rícias, ficar constatado erro do profissional, este será responsabilizado, 
independente do prazo transcorrido, conforme jurisprudência existen-
te.
 3. Responsabilidade pelos materiais: a escolha dos materiais 
a serem empregados na obra ou serviço é da competência exclusiva do 
profissional. Logo, por medida de precaução, tornou-se habitual fazer a 
especificação desses materiais através do “Memorial Descritivo”, deter-
minando tipo, marca e peculiaridade outras, dentro dos critérios exi-
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gíveis de segurança. Quando o material não estiver de acordo, com a 
especificação, ou dentro dos critérios de segurança, o profissional deve 
rejeitá-lo, sob pena de responder por qualquer dano futuro.
 4. Responsabilidade por danos a terceiros: é muito comum 
na construção civil a constatação de danos a vizinhos, em virtude da 
vibração de estaqueamentos, fundações, quedas de matériais e outros. 
Os danos resultantes desses incidentes devem ser reparados, pois cabe 
ao profissional tomar todas as providências necessárias para que seja 
preservada a segurança, a saúde e o sossego de terceiros. Cumpre des-
tacar que os prejuízos causados são de responsabilidade do profissio-
nal e do proprietário, solidariamente, podendo o lesado acionar tanto 
um como o outro. A responsabilidade estende-se, também, solidaria-
mente, ao sub-empreiteiro, naquilo em que for autor ou co-autor da 
lesão.

Responsabilidade Ética

 Resulta de faltas éticas que contrariam a conduta moral na 
execução da atividade profissional. Em nível do CONFEA/CREAs, essas 
faltas estão previstas na legislação e no Código de Ética Profissional, 
estabelecido na Resolução nº 1002, de 26/11/02, do CONFEA. Uma 
infração à ética coloca o profissional sob julgamento, sujeitando-o a 
penalidades. Recomenda-se a todo profissional da área tecnológica a 
observância rigorosa às determinações do Código de Ética.

Responsabilidade Objetiva

 Estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor – Artigos 
12º e 14º.
 Resultante das relações de consumo, envolvendo o fornece-
dor de produtos e de serviços (pessoa física e jurídica) e o consumidor, 
assegura direitos consagrados pela Lei nº 8.078 , que dispõe sobre a 
Proteção ao Consumidor. O Código responde a uma antiga aspiração 
da sociedade, visando a garantia de proteção físico-psíquica ao consu-
midor, incluindo proteção à vida, ao meio ambiente e a proteção no as-
pecto econômico, detalhando quais são esses direitos e a forma como 
pretende viabilizar essa proteção. A responsabilidade profissional está, 
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mais do que nunca, estabelecida através do Código de Defesa e Pro-
teção ao Consumidor, pois coloca em questão a efetiva participação 
preventiva e consciente dos profissionais.Portanto, é fundamental que 
o profissional esteja atento à obrigatoriedade de observância às Nor-
mas Técnicas e à execução de orçamento prévio de projeto completo, 
com especificação correta de qualidade, garantia contratual (contrato 
escrito) e legal (ART). Uma infração ao Código de Defesa e Proteção 
ao Consumidor coloca o profissional (pessoa física e jurídica) em jul-
gamento, com possibilidade de rito sumaríssimo, inversão do ônus da 
prova e com assistência jurídica gratuita ao consumidor, provocando, 
assim, a obrigação de sua obediência.

Responsabilidade Técnica

 Os profissionais que executam atividades específicas dentro 
das várias modalidades das categorias da área tecnológica devem as-
sumir a responsabilidade técnica por todo trabalho que realizam.

 Apenas como exemplos:

 • o engenheiro civil que executa a construção desta mesma 
casa será o responsável técnico pela construção;
 • um engenheiro agrônomo que projeta determinado cultivo 
especial de feijão será o responsável técnico pelo projeto desse cultivo.

 A contratação de profissionais liberais pode ser concretizada 
verbalmente ou através de documentos. O vínculo com pessoa jurídi-
ca, entretanto, pode ser empregatício, de acordo com a legislação tra-
balhista em vigor ou por contrato particular de prestação de serviços, 
registrado em cartório.

Responsabilidade Trabalhista

A matéria é regulada pelas Leis Trabalhistas em vigor. Resulta das rela-
ções com os empregados e trabalhadores que compreendem: direito 
ao trabalho, remuneração, férias, descanso semanal e indenizações, in-
clusive, aquelas resultantes de acidentes que prejudicam a integridade 
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física do trabalhador. O profissional só assume esse tipo de responsabi-
lidade quando contratar empregados, pessoalmente ou através de seu 
representante ou representante de sua empresa. Nas obras de serviços 
contratados por administração o profissional estará isento desta res-
ponsabilidade, desde que o proprietário assuma o encargo da contra-
tação dos operários.

RESOLUÇÃO N° 1.004, DE 27 DE JUNHO DE 2003

 Aprova o Regulamento para a Condução do Processo Ético Dis-
ciplinar.

 O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 
AGRONOMIA – Confea, no uso das atribuições que lhe confere a alínea 
“f” do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e

 Considerando o art. 72 da Lei nº 5.194, de 1966, que estabelece 
as penalidades aplicáveis aos profissionais que deixarem de cumprir 
disposições do Código de Ética Profissional;

 Considerando o Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, 
que instituiu a Lei das Contravenções Penais;

 Considerando a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que ins-
tituiu o Código do Processo Civil;

 Considerando a Lei nº 6.838, de 29 de outubro de 1980, que 
dispõe sobre o prazo prescricional para a punibilidade de profissional 
liberal por falta sujeita a processo disciplinar;

 Considerando o inciso LV do art. 5º da Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, que assegura o direito 
ao contraditório e ampla defesa aos litigantes;

 Considerando a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que re-
gula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal;
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 Considerando o disposto no Código de Ética Profissional, ado-
tado pela Resolução nº 1.002, de 26 de novembro de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o regulamento para a condução do processo ético dis-
ciplinar, em anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica revogada a Resolução nº 401, de 6 de outubro de 1995.

Brasília, 27 de junho de 2003.

Eng. Wilson Lang
Presidente

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 1.004, DE 27 DE JUNHO DE 2003 REGU-
LAMENTO PARA A CONDUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

Art. 1º Este regulamento estabelece procedimentos para instauração, 
instrução e julgamento dos processos administrativos e aplicação das 
penalidades relacionadas à apuração de infração ao Código de Ética 
Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, 
da Geografia e da Meteorologia, adotado pela Resolução nº 1.002, de 
26 de novembro de 2002. 

 § 1º Os procedimentos adotados neste regulamento também 
se aplicam aos casos previstos no art. 75 da Lei nº 5.194, de 1966. 
 § 2º Os procedimentos estabelecidos aplicam-se aos profissio-
nais da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Ge-
ografia e da Meteorologia, em seus níveis superior e médio, que trans-
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gredirem preceitos do Código de Ética Profissional, e serão executados 
pelos vários órgãos das instâncias administrativas do Sistema Confea/
Crea. 

Art. 2º A apuração e condução de processo de infração ao Código de 
Ética Profissional obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalida-
de, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralida-
de, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 
eficiência. 

CAPÍTULO II
DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL 

Art. 3º A Comissão de Ética Profissional é órgão auxiliar das câmaras 
especializadas, constituída de acordo com o regimento do Crea. 

   Recomenda-se observar na sua composição a presença de um 
representante de cada câmara especializada. 
 § 2º O Crea deverá colocar à disposição da Comissão de Ética 
Profissional servidores com a incumbência de apoiar as reuniões, la-
vrando ata, termo de depoimento, atividade administrativa e assesso-
ramento jurídico necessários ao seu funcionamento. 

Art. 4º É atribuição da Comissão de Ética Profissional: 

 I – iniciar o processo ético ante notícia ou indício de infração; 
 II - instruir processo de infração ao Código de Ética Profissional, 
ouvindo testemunhas e partes, e realizando ou determinando a reali-
zação de diligências necessárias para apurar os fatos; e 
 III – emitir relatório fundamentado a ser encaminhado à câma-
ra especializada competente para apreciação, o qual deve fazer parte 
do respectivo processo. 

Art. 5º A Comissão de Ética Profissional, para atendimento ao disposto 
no inciso II e III do art. 4º, deverá: 
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 I - apurar o fato mediante recebimento e análise de denúncias, 
tomada de depoimentos das partes e acolhimento das provas docu-
mentais e testemunhais relacionadas à denúncia visando instruir o 
processo; e
 II - verificar, apontar e relatar a existência ou não de falta ética 
e de nulidade dos atos processuais. 

Art. 6º O coordenador da Comissão de Ética Profissional designará um 
de seus membros como relator de cada processo. Parágrafo único. O 
relator designado deverá ser, preferencialmente, de modalidade pro-
fissional diferente daquela do denunciado. 

CAPÍTULO III 
DO INÍCIO DO PROCESSO

Art. 7º O processo será instaurado após ser protocolado pelo setor 
competente do Crea em cuja jurisdição ocorreu a infração, decorrente 
de denúncia formulada por escrito e apresentada por: 

 I – instituições de ensino que ministrem cursos nas áreas abran-
gidas pelo Sistema Confea/Crea; 
 II – qualquer cidadão, individual ou coletivamente, mediante 
requerimento fundamentado; 
 III – associações ou entidades de classe, representativas da so-
ciedade ou de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea; ou
 IV – pessoas jurídicas titulares de interesses individuais ou co-
letivos. 

 § 1º O processo poderá iniciar-se a partir de relatório apresen-
tado pelo setor de fiscalização do Crea, após a análise da câmara es-
pecializada da modalidade do profissional, desde que seja verificado 
indício da veracidade dos fatos. 
 § 2º A denúncia somente será recebida quando contiver o 
nome, assinatura e endereço do denunciante, número do CNPJ – Ca-
dastro Nacional de Pessoas Jurídicas, se pessoa jurídica, CPF – Cadastro 
de Pessoas Físicas, número do RG – Registro Geral, se pessoa física, e es-
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tiver acompanhada de elementos ou indícios comprobatórios do fato 
alegado. 

Art. 8º Caberá à câmara especializada da modalidade do denunciado 
proceder a análise preliminar da denúncia, no prazo máximo de trinta 
dias, encaminhando cópia ao denunciado, para conhecimento e infor-
mando-lhe da remessa do processo à Comissão de Ética Profissional. 

Art. 9º Caberá à Comissão de Ética Profissional proceder instrução do 
processo no prazo máximo de noventa dias, contados da data da sua 
instauração. 

 § 1º Acatada a denúncia, a Comissão de Ética Profissional dará 
conhecimento ao denunciado da instauração de processo disciplinar, 
juntando cópia da denúncia, por meio de correspondência encami-
nhada pelo correio com aviso de recebimento, ou outro meio legal-
mente admitido, cujo recibo de entrega será anexado ao processo. 
 § 2º Não acatada a denúncia, o processo será encaminhado 
à câmara especializada da modalidade do profissional, que decidirá 
quanto aos procedimentos a serem adotados. 

Art. 10. Duas ou mais pessoas poderão demandar questão no mesmo 
processo. Parágrafo único. A Comissão de Ética Profissional, mediante 
justificativa, poderá determinar a juntada de duas ou mais denúncias 
contra um mesmo profissional, em razão da falta cometida ou fatos de-
nunciados. 

Art. 11. O processo instaurado será constituído de tantos tomos quan-
tos forem necessários, contendo até duzentas folhas cada, numeradas 
ordenadamente e rubricadas por servidor credenciado do Crea, de-
vidamente identificado pela sua matrícula. Parágrafo único. Todos os 
atos e termos processuais - a denúncia, a defesa e os recursos - serão 
feitos por escrito, utilizando-se o vernáculo, com a data e o local de sua 
realização e a assinatura do responsável. 

Art. 12. Os processos de apuração de infração ao Código de Ética Pro-
fissional correrão em caráter reservado. Parágrafo único. Somente as 
partes envolvidas – o denunciante e o denunciado – e os advogados 
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legalmente constituídos pelas partes terão acesso aos autos do proces-
so, podendo manifestarse quando intimadas. 

Art. 13. O processo será duplicado quando houver pedido de vista ou 
recurso ao Confea, mantendo-se uma cópia na unidade ou Crea de ori-
gem. 

Art. 14. Os procedimentos relacionados ao processo devem realizar-se 
em dias úteis, preferencialmente na sede do Crea responsável pela sua 
condução, cientificando-se o denunciado se outro for o local de reali-
zação. 

CAPÍTULO IV
DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO 

Art. 15. As atividades de instrução, destinadas a apurar os fatos, consis-
tem na tomada de depoimento do denunciante, do denunciado e suas 
respectivas testemunhas, obtenção de todas as provas não proibidas 
em lei e na adoção de quaisquer diligências que se façam necessárias 
para o esclarecimento da denúncia. 

 § 1º O depoimento será tomado verbalmente ou mediante 
questionário, se requerido pela parte e autorizado pela Comissão de 
Ética Profissional. 
 § 2º São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios 
ilícitos. 
 § 3º A prova documental deverá ser apresentada em original 
ou cópia autenticada em cartório, ou ainda, cópia autenticada por ser-
vidor credenciado do Crea. 
 § 4º As reproduções fotográficas serão aceitas como prova des-
de que acompanhadas dos respectivos negativos. 

Art. 16. Cabe ao denunciado a prova dos fatos que tenha alegado em 
sua defesa, sem prejuízo do dever atribuído à Comissão de Ética Profis-
sional para a instrução do processo.
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Art. 17. O denunciado poderá, na fase de instrução e antes da tomada 
da decisão, juntar documentos e pareceres, bem como apresentar ale-
gações referentes à denúncia objeto do processo. 

Art. 18. No caso de tomada de depoimento ou quando for necessária 
a ciência do denunciado, a prestação de informações ou a apresenta-
ção de provas propostas pelas partes, serão expedidas intimações para 
esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições para atendi-
mento do requerido. 

 § 1º A intimação, assinada pelo coordenador da Comissão de 
Ética Profissional, será encaminhada pelo correio com aviso de recebi-
mento, ou por outro meio legalmente admitido, cujo recibo de entrega 
será anexado ao processo, registrando-se a data da juntada e a identi-
ficação do funcionário responsável pelo ato. 
 § 2º Não sendo encontradas as partes, far-se-á sua intimação 
por edital divulgado em publicação do Crea, ou em jornal de circulação 
na jurisdição, ou no diário oficial do estado ou outro meio que amplie 
as possibilidades de conhecimento por parte do denunciado, em lin-
guagem que não fira os preceitos constitucionais de inviolabilidade da 
sua intimidade, da honra, da vida privada e da imagem. 
 § 3º A intimação observará a antecedência mínima de quinze 
dias quanto à data de comparecimento. 
 § 4º O não atendimento da intimação não implica o reconheci-
mento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo denunciado. 
 § 5º O denunciado não poderá argüir nulidade da intimação se 
ela atingir os fins para os quais se destina. 

Art. 19. No caso de encontrarem-se as partes ou testemunhas em lo-
cal distante da sede ou fora de jurisdição do Crea onde o processo foi 
instaurado, os depoimentos serão tomados pela Comissão de Ética 
Profissional da jurisdição onde se encontram ou, por delegação, pelos 
inspetores da inspetoria mais próxima das suas residências ou locais 
de trabalho. 

 Parágrafo único. A Comissão de Ética Profissional da jurisdi-
ção onde o processo foi instaurado encaminhará questionário e as pe-
ças processuais necessárias à tomada dos depoimentos. 
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Art. 20. As partes deverão apresentar, até quinze dias antes da audiên-
cia de instrução, o rol de testemunhas. 

 § 1º O rol deverá conter o nome completo, a qualificação, RG e 
endereço para correspondência de cada testemunha. 
 § 2º As testemunhas serão intimadas a comparecer à audiência 
por meio de correspondência encaminhada pelo correio, com aviso de 
recebimento, ou por outro meio legalmente admitido, cujo recibo de 
entrega será anexado ao processo. 
 § 3º Não poderão compor o rol de testemunhas das partes as 
pessoas incapazes, impedidas ou suspeitas. 
 § 4º A Comissão de Ética Profissional poderá, a seu critério, ou-
vir outras testemunhas além das arroladas. 

Art. 21. A testemunha falará sob palavra de honra, declarando seu 
nome, profissão, estado civil e residência; se é parente de alguma das 
partes e em que grau; quais suas relações com quaisquer delas e seu 
interesse no caso, se houver; relatará o que souber, explicando sempre 
as razões da sua ciência. 

Art. 22. O depoimento será prestado verbalmente, salvo no caso dos 
surdos-mudos, que poderão fazer uso de intérprete da Linguagem Bra-
sileira de Sinais. 

Art. 23. Os depoimentos serão reduzidos a termo, assinados pelo de-
poente e pelos membros da Comissão de Ética Profissional. 

Art. 24. É vedado, a quem ainda não depôs, assistir ao interrogatório 
da outra parte. 

Art. 25. Durante a audiência de instrução a Comissão de Ética Profissio-
nal ouvirá em primeiro lugar o denunciante, em segundo o denuncia-
do, e, em separado e sucessivamente, as testemunhas do denunciante 
e do denunciado.

 § 1º Deverão ser abertos os depoimentos indagando-se, tanto 
ao denunciante quanto ao denunciado, sobre seu nome, número do 
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RG, naturalidade, grau de escolaridade e profissão, estado civil, idade, 
filiação, residência e lugar onde exerce sua atividade e, na seqüência, 
sobre a razão e os motivos da denúncia. 
 § 2º Ao denunciado será esclarecido que o seu silêncio poderá 
trazer prejuízo à própria defesa. 
 § 3º Após ter sido cientificado da denúncia, mediante breve 
relato do coordenador da Comissão de Ética Profissional, o denunciado 
será interrogado sobre: 

 I - onde estava ao tempo da infração e se teve notícias desta; 
 II - se conhece o denunciante e as testemunhas arroladas e o 
que alegam contra ele, bem como se conhece as provas apuradas; 
 III - se é verdadeira a imputação que lhe é feita; 
 IV – se, não sendo verdadeira a imputação, tem algum motivo 
particular para atribuíla; e 
 V - todos os demais fatos e pormenores que conduzam à eluci-
dação dos antecedentes e circunstâncias da infração. 

 § 4º Se o denunciado negar em todo ou em parte o que lhe 
foi imputado, deverá apresentar as provas da verdade de suas declara-
ções. 
 § 5º As perguntas não respondidas e as razões que o denuncia-
do invocar para não respondê-las deverão constar no termo da audiên-
cia. 
 § 6º Havendo comprometimento na elucidação dos fatos em 
decorrência de contradição entre os depoimentos das partes, a Comis-
são de Ética Profissional, a seu critério, poderá promover acareações. 
 § 7º As partes poderão fazer perguntas ao depoente, devendo 
dirigi-las ao coordenador da Comissão de Ética Profissional, que após 
deferi-la, questionará o depoente. 
 § 8º É facultado às partes, requisitar que seja consignado em 
ata as perguntas indeferidas. Art. 26. A audiência de instrução é una e 
contínua, sendo os interrogatórios efetuados num mesmo dia ou em 
datas aproximadas. 

Art. 27. A Comissão de Ética Profissional elaborará relatório contendo 
o nome das partes, sumário sobre o fato imputado, a sua apuração, o 
registro das principais ocorrências havidas no andamento do proces-
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so, os fundamentos de fato e de direito que nortearam a análise do 
processo e a conclusão, que será submetido à câmara especializada da 
modalidade do denunciado. 

 § 1º O relatório será submetido à aprovação da Comissão de 
Ética em pleno, na mesma sessão de sua leitura. 
 § 2º A Comissão de Ética aprovará o relatório por votação em 
maioria simples, estando presentes metade mais um de seus membros. 
 § 3º No caso de haver rejeição do relatório, o coordenador de-
signará novo relator para apresentar relatório substitutivo, na mesma 
sessão. 
 § 4º Caso o relatório manifeste-se pela culpa do denunciado, 
deverá indicar a autoria, efetiva ocorrência dos fatos e a capitulação da 
infração no Código de Ética Profissional.
 § 5º Caso o relatório manifeste-se pela improcedência da de-
núncia, deverá sugerir o arquivamento do processo. 

CAPÍTULO V 
DO JULGAMENTO DO PROCESSO NA CÂMARA ESPECIALIZADA 

Art. 28. O relatório encaminhado pela Comissão de Ética Profissional 
será apreciado pela câmara especializada da modalidade do denuncia-
do, que lavrará decisão sobre o assunto, anexando-a ao processo. 

 § 1º A decisão proferida pela câmara especializada e uma cópia 
do relatório da Comissão de Ética Profissional serão levados ao conhe-
cimento das partes, por meio de correspondência encaminhada pelo 
correio com aviso de recebimento, ou por outro meio legalmente ad-
mitido, cujo recibo de entrega será anexado ao processo. 
 § 2º A decisão, se desfavorável ao denunciado, informará as 
disposições legais e éticas infringidas e a penalidade correspondente. 
 § 3º Nos casos em que houver a impossibilidade de julgamen-
to pela câmara especializada da modalidade do denunciado, as atribui-
ções deste artigo serão exercidas pelo Plenário do Crea. 
 § 4º No caso das partes se recusarem a receber o relatório e a 
decisão da câmara especializada ou obstruírem o seu recebimento, o 
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processo terá prosseguimento, nele constando a recusa ou obstrução. 

Art. 29. A câmara especializada deverá julgar o denunciado no prazo 
de até noventa dias, contados da data do recebimento do processo. 

Art. 30. Será concedido prazo de dez dias para que as partes, se quise-
rem, manifestemse quanto ao teor do relatório. 

 § 1º O prazo para manifestação das partes será contado da 
data da juntada ao processo do aviso de recebimento ou do compro-
vante de entrega da decisão e do relatório ou, encontrando-se em lu-
gar incerto, da data da publicação da intimação. 
 § 2º Mediante justificativa, a juízo do coordenador da câmara 
especializada, o prazo para manifestação das partes poderá ser prorro-
gado, no máximo, por mais dez dias. 

Art. 31. Apresentada a manifestação das partes, o coordenador da câ-
mara especializada indicará um conselheiro para relatar o processo. 

 Parágrafo único. O relator indicado não poderá ter participa-
do da fase de instrução do processo como membro da Comissão de 
Ética Profissional, nem ter sido o autor da denúncia. 

Art. 32. A falta de manifestação das partes no prazo estabelecido não 
obstruirá o seguimento do processo. 

Art. 33. O relato e apreciação do processo na câmara especializada 
obedecerão às normas fixadas no regimento do Crea. 

Art. 34. Estando as partes presentes no julgamento, considerar-se-ão 
intimadas desde logo da decisão, dando-lhes conhecimento, por escri-
to, do início da contagem do prazo para recurso. 

Art. 35. Ausentes as partes no julgamento, serão intimadas da decisão 
da câmara especializada por meio de correspondência encaminhada 
pelo correio com aviso de recebimento, ou por outro meio legalmente 
admitido, cujo recibo de entrega será anexado ao processo. 
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 § 1º Da intimação encaminhada às partes constará o prazo de 
sessenta dias para apresentação de recurso ao Plenário do Crea. 
 § 2º Não sendo encontradas as partes, far-se-á sua intimação 
por edital divulgado em publicação do Crea, ou em jornal de circulação 
na jurisdição, ou no diário oficial do estado ou outro meio que amplie 
as possibilidades de conhecimento por parte do denunciado, em lin-
guagem que não fira os preceitos constitucionais de inviolabilidade da 
sua intimidade, da honra, da vida privada e da imagem. 

Art. 36. Quando do trâmite do processo na câmara especializada, o 
conselheiro relator poderá, em caráter excepcional, requerer diligência 
visando complementar informações julgadas relevantes para a eluci-
dação dos fatos. 

CAPÍTULO VI 
DA APRESENTAÇÃO DO RECURSO AO PLENÁRIO DO CREA

Art. 37. Da decisão proferida pela câmara especializada, as partes po-
derão, dentro do prazo de sessenta dias, contados da data da juntada 
ao processo do aviso de recebimento ou do comprovante de entrega 
da intimação, interpor recurso que terá efeito suspensivo, para o Plená-
rio do Crea. Parágrafo único. O teor do recurso apresentado será dado 
a conhecer a outra parte, que terá prazo de quinze dias para manifes-
tação. 

Art. 38. Recebido o recurso e manifestação da outra parte, o presiden-
te do Crea designará conselheiro para relatar o processo em plenário. 

 Parágrafo único. O relator indicado não poderá ter participa-
do da fase de instrução do processo como membro da Comissão de 
Ética Profissional ou membro da câmara especializada que julgou o 
denunciado em primeira instância, nem ter sido o autor da denúncia. 

Art. 39. O processo, cuja infração haja sido cometida por profissional 
no exercício de emprego, função ou cargo eletivo no Crea, no Confea 
ou na Mútua, será remetido para reexame do plenário do Crea qual-
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quer que seja a decisão da câmara especializada e independentemen-
te de recurso interposto por quaisquer das partes, em até trinta dias 
após esgotado o prazo estabelecido no Art. 37. 

CAPÍTULO VII 
DO JULGAMENTO DO PROCESSO NO PLENÁRIO DO CREA 

Art. 40. O processo será apreciado pelo Plenário do Crea, que lavrará 
decisão sobre o assunto, anexando-a ao processo. 

Art. 41. O Plenário do Crea julgará o recurso no prazo de até noventa 
dias após o seu recebimento. 

Art. 42. O relato e apreciação do processo pelo Plenário do Crea obe-
decerão às normas fixadas no regimento do Crea. 

Art. 43. Ausentes do julgamento, as partes serão intimadas da decisão 
do plenário por meio de correspondência encaminhada pelo correio 
com aviso de recebimento, ou por outro meio legalmente admitido, 
cujo recibo de entrega será anexado ao processo. 

 § 1º Da intimação encaminhada às partes constará o prazo de 
sessenta dias para apresentação de recurso ao Plenário do Confea. 
 § 2º Não sendo encontradas as partes, extrato da intimação 
será divulgado em publicação do Crea, ou em jornal de circulação na 
jurisdição, ou no diário oficial do estado ou outro meio que amplie as 
possibilidades de conhecimento por parte do denunciado, em lingua-
gem que não fira os preceitos constitucionais de inviolabilidade da sua 
intimidade, da honra, da vida privada e da imagem. 

CAPÍTULO VIII 
DA APRESENTAÇÃO DO RECURSO AO PLENÁRIO DO CONFEA 

Art. 44. Da decisão proferida pelo Plenário do Crea, as partes poderão, 
dentro do prazo de sessenta dias, contados da data da juntada ao pro-
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cesso do aviso de recebimento ou do comprovante de entrega da inti-
mação, interpor recurso que terá efeito suspensivo, para o Plenário do 
Confea. Parágrafo único. O teor do recurso apresentado será dado a co-
nhecer a outra parte, que terá prazo de quinze dias para manifestação. 

Art. 45. O Crea deverá encaminhar o recurso ao Confea acompanhado 
do processo. 

Art. 46. Recebido o recurso no Confea, o processo será submetido à 
análise do departamento competente e, em seguida, levado à aprecia-
ção da comissão responsável pela sua análise. 

Art. 47. Pautado o assunto para análise da comissão, a apreciação da 
matéria seguirá o rito previsto em seu regimento. 
Art. 48. A comissão, após a apreciação da matéria, emitirá deliberação 
em conformidade com o estabelecido em regimento, que será levada 
à consideração do Plenário do Confea.

Art. 49. O processo, cuja infração haja sido cometida por profissional 
no exercício de emprego, função ou cargo eletivo no Crea, no Confea 
ou na Mútua, será remetido para reexame do plenário do Confea, qual-
quer que seja a decisão do Crea de origem e independentemente de 
recurso interposto por quaisquer das partes, em até trinta dias após 
esgotado o prazo estabelecido no Art. 44.

CAPÍTULO IX 
DO JULGAMENTO DO PROCESSO NO PLENÁRIO DO CONFEA 

Art. 50. O processo será apreciado pelo Plenário do Confea, que lavrará 
decisão sobre o assunto, anexando-a ao processo. 

Art. 51. O relato e apreciação do processo pelo Plenário do Confea 
obedecerão às normas fixadas no seu regimento.
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CAPÍTULO X 
DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

Art. 52. Aos profissionais que deixarem de cumprir disposições do Có-
digo de Ética Profissional serão aplicadas as penalidade previstas em 
lei. 

 § 1º A advertência reservada será anotada nos assentamentos 
do profissional e terá caráter confidencial. 
 § 2º A censura pública, anotada nos assentamentos do profis-
sional, será efetivada por meio de edital afixado no quadro de avisos 
nas inspetorias, na sede do Crea onde estiver inscrito o profissional, 
divulgação em publicação do Crea ou em jornal de circulação na juris-
dição, ou no diário oficial do estado ou outro meio, economicamente 
aceitável, que amplie as possibilidades de conhecimento da sociedade. 
 § 3º O tempo de permanência do edital divulgando a pena de 
censura pública no quadro de avisos das inspetorias e da sede do Crea, 
será fixado na decisão proferida pela instância julgadora. 

Art. 53. A aplicação da penalidade prevista no art. 75 da Lei nº 5.194, 
de 1966, seguirá os procedimentos estabelecidos no § 2º do art. 52. 

Art. 54. A pena será aplicada após o trânsito em julgado da decisão. Pa-
rágrafo único. Entende-se como transitada em julgado, a decisão que 
não mais está sujeita a recurso. 

CAPÍTULO XI 
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

Art. 55. Caberá um único pedido de reconsideração de decisão em 
processo disciplinar, dirigido ao órgão julgador que proferiu a decisão 
transitada em julgado, pelas partes interessadas, instruída com cópia 
da decisão recorrida e as provas documentais comprobatórias dos fa-
tos argüidos. Parágrafo único. A reconsideração, no interesse do profis-
sional penalizado, poderá ser pedida por ele próprio ou por procurador 
devidamente habilitado, ou ainda, no caso de morte, pelo cônjuge, as-
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cendente e descendente ou irmão. 

Art. 56. O pedido de reconsideração será admitido, depois de transita-
da em julgado a decisão, quando apresentados fatos novos ou circuns-
tâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção 
aplicada. 

Art. 57. Julgado procedente o pedido de reconsideração, o órgão jul-
gador poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcial-
mente, a decisão. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá 
resultar agravamento da pena. 

CAPITULO XII 
DA EXECUÇÃO DA DECISÃO

Art. 58. Cumpre ao Crea da jurisdição do profissional penalizado, onde 
se iniciou o processo, a execução das decisões proferidas nos proces-
sos do Código de Ética Profissional. 

 Parágrafo único. Não havendo recurso à instância superior, 
devido ao esgotamento do prazo para sua apresentação ou quando 
esgotadas as instâncias recursais, a execução da decisão ocorrerá ime-
diatamente, inclusive na hipótese de apresentação de pedido de re-
consideração. 

CAPÍTULO XIII 
DA REVELIA 

Art. 59. Será considerado revel o denunciado que: I - se opuser ao re-
cebimento da intimação, expedida pela Comissão de Ética Profissional, 
para apresentação de defesa; ou II – se intimado, não apresentar defe-
sa. 

Art. 60. A Declaração da revelia pela Comissão de Ética Profissional 
não obstruirá o prosseguimento do processo, garantindo-se o direito 
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de ampla defesa nas fases subseqüentes. 

Art. 61. Declarada a revelia, o denunciado será intimado a cumprir os 
prazos dos atos processuais subseqüentes, podendo intervir no pro-
cesso em qualquer fase. 

CAPÍTULO XIV 
DA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS 

Art. 62. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar 
prejuízo para as partes. 
Art. 63. Os atos do processo não dependem de forma determinada 
senão quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os 
atos que, realizados de outro modo, alcançarem a finalidade sem pre-
juízo para as partes. 

Art. 64. A nulidade dos atos processuais ocorrerá nos seguintes casos: 

 I - por impedimento ou suspeição reconhecida de um mem-
bro da Comissão de Ética Profissional, câmara especializada, Plenário 
do Crea ou do Plenário do Confea, quando da instrução ou quando do 
julgamento do processo; 
 II - por ilegitimidade de parte; ou 
 III - por falta de cumprimento de preceitos constitucionais ou 
disposições de leis. 

Art. 65. Nenhuma nulidade poderá ser argüida pela parte que lhe te-
nha dado causa ou para a qual tenha concorrido. 

Art. 66. As nulidades deverão ser argüidas em qualquer fase do pro-
cesso, antes da decisão transitada em julgado, a requerimento das par-
tes ou de ofício. 

Art. 67. As nulidades considerar-se-ão sanadas: 

 I - se não forem argüidas em tempo oportuno, de acordo com 
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o disposto no art. 66 deste regulamento; ou 
 II - se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido seu fim. 

Art. 68. Os atos processuais, cuja nulidade não tiver sido sanada na 
forma do artigo anterior, serão repetidos ou retificados. 
 Parágrafo único. A repetição ou retificação dos atos nulos será 
efetuada em qualquer fase do processo. 

Art. 69. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a nulidade 
dos atos que dele, diretamente, dependam ou sejam conseqüência. 

Art. 70. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não 
resulte prejuízo ao denunciado. 

CAPÍTULO XV 
DA EXTINÇÃO E PRESCRIÇÃO 

Art. 71. A extinção do processo ocorrerá: 

 I – quando o órgão julgador proferir decisão definitiva; 
 II – quando a câmara especializada concluir pela ausência de 
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular 
do processo; 
 III – quando a câmara especializada ou Plenário do Crea ou Ple-
nário do Confea declararem a prescrição do ilícito que deu causa ao 
processo; ou 
 IV – quando o órgão julgador concluir por exaurida a finalida-
de do processo ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou 
prejudicado por fato superveniente. Parágrafo único. Estes dispositivos 
não se aplicam aos casos referidos nos arts. 39 e 49. 

Art. 72. A punibilidade do profissional, por falta sujeita a processo dis-
ciplinar, prescreve em cinco anos, contados da verificação do fato res-
pectivo. 

Art. 73. A intimação feita a qualquer tempo ao profissional faltoso in-
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terrompe o prazo prescricional de que trata o art. 72. 
Parágrafo único. A intimação de que trata este artigo ensejará defesa 
escrita a partir de quando recomeçará a fluir novo prazo prescricional. 

Art. 74. Todo processo disciplinar que ficar paralisado por três ou mais 
anos, pendente de despacho ou julgamento, será arquivado por deter-
minação da autoridade competente ou a requerimento da parte inte-
ressada. 

Art. 75. A autoridade que retardar ou deixar de praticar ato de ofício 
que leve ao arquivamento do processo, responderá a processo admi-
nistrativo pelo seu ato. 

 § 1º Entende-se por autoridade o servidor ou agente público 
dotado de poder de decisão.
 § 2º Se a autoridade for profissional vinculado ao Sistema Con-
fea/Crea, estará sujeito a processo disciplinar. 

CAPÍTULO XVI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 76. Nenhuma penalidade será aplicada ou mantida sem que tenha 
sido assegurado ao denunciado pleno direito de defesa.

Art. 77. Se a infração apurada constituir violação do Código Penal ou 
da Lei das Contravenções Penais, o órgão julgador comunicará o fato 
à autoridade competente. Parágrafo único. A comunicação do fato à 
autoridade competente não paralisa o processo administrativo. 

Art. 78. É impedido de atuar em processo o conselheiro que: 

 I – tenha interesse direto ou indireto na matéria; 
 II – tenha participado ou venha a participar como perito, teste-
munha ou representante; 
 III – haja apresentado a denúncia; ou 
 IV – seja cônjuge, companheiro ou tenha parentesco com as 
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partes do processo até o terceiro grau. 

 § 1º O conselheiro que incorrer em impedimento deve comu-
nicar o fato ao coordenador da Comissão de Ética Profissional, câmara 
especializada ou plenário, conforme o caso, abstendo-se de atuar. 
 § 2º A omissão do dever de comunicar o impedimento consti-
tui falta grave, para efeitos disciplinares. 

Art. 79. Pode ser argüida a suspeição de conselheiro que tenha amiza-
de íntima ou inimizade notória com alguma das partes ou com os res-
pectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. 

Art. 80. Os prazos começam a correr a partir da data da juntada ao 
processo do aviso de recebimento ou do comprovante de entrega da 
intimação, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se 
o do vencimento. 

 § 1º considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se-
guinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente no 
Crea ou este for encerrado antes da hora normal.
 § 2º Os prazos expressos em dias contam-se de modo contí-
nuo. 

Art. 81. Nos casos omissos aplicar-se-ão, supletivamente ao presen-
te regulamento, a legislação profissional vigente, as normas do direito 
administrativo, do processo civil brasileiro e os princípios gerais do Di-
reito. 

Art. 82. Este regulamento aplica-se, exclusivamente, aos processos de 
infração ao Código de Ética Profissional iniciados a partir da publicação 
desta Resolução no Diário Oficial da União

RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009.

 Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o 
Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências.
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 O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 
AGRONOMIA – Confea, no uso das atribuições que lhe confere a alínea 
“f” do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e;

 Considerando os arts. 8º, 12, 19, 20, 21, 59 e 67 da Lei nº 5.194, 
de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquite-
to e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências;

 Considerando os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.496, de 7 de dezem-
bro de 1977, que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na 
execução de obras e na prestação de serviços de Engenharia, Arquite-
tura e Agronomia;

 Considerando os arts. 30 e 72 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e 
dá outras providências;

 Considerando o art. 11, § 1º, do Decreto nº 5.296, de 2 de de-
zembro de 2004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novem-
bro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que espe-
cifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pesso-
as portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências;

 Considerando a Lei nº 5.700, de 1º de janeiro de 1971, que dis-
põe sobre a forma de registro e a apresentação dos símbolos nacionais 
e dá outras providências;

 Considerando a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe 
sobre a arbitragem;

 Considerando o Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, 
que dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao 
cidadão, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma em documen-
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tos produzidos no Brasil, institui a “Carta de Serviços ao Cidadão” e dá 
outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º Fixar os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancela-
mento e anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ao 
registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica contratante e 
à emissão da Certidão de Acervo Técnico – CAT, bem como aprovar os 
modelos de ART e de CAT, o Requerimento de ART e Acervo Técnico e 
os dados mínimos para registro do atestado que constituem os Anexos 
I, II, III e IV desta resolução, respectivamente.

CAPÍTULO I
DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Art. 2º A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os res-
ponsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços 
relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou pres-
tação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Con-
fea/Crea fica sujeito ao registro da ART no Crea em cuja circunscrição 
for exercida a respectiva atividade.

 Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também 
se aplica ao vínculo de profissional, tanto a pessoa jurídica de direito 
público quanto de direito privado, para o desempenho de cargo ou 
função técnica que envolva atividades para as quais sejam necessários 
habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas 
pelo Sistema Confea/Crea.

Seção I
Do Registro da ART

Art. 4º O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema ele-
trônico do Crea e o recolhimento do valor correspondente.
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 § 1º O início da atividade profissional sem o recolhimento do 
valor da ART ensejará as sanções legais cabíveis.
 § 2º Após o recolhimento do valor correspondente, os dados 
da ART serão automaticamente anotados no Sistema de Informações 
Confea/Crea – SIC.
 § 3º O SIC mencionado no parágrafo anterior é o banco de da-
dos que consolida as informações de interesse nacional registradas no 
Sistema Confea/Crea.

Art. 5º O cadastro da ART será efetivado pelo profissional de acordo 
com o disposto nesta resolução, mediante preenchimento de formu-
lário eletrônico, conforme o Anexo I, e senha pessoal e intransferível 
fornecida após assinatura de termo de responsabilidade.

Art. 6º A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do 
profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo 
contratual.

Art. 7º O responsável técnico deverá manter uma via da ART no local 
da obra ou serviço.

Art. 8º É vedado ao profissional com o registro cancelado, suspenso ou 
interrompido registrar ART.

Art. 9º Quanto à tipificação, a ART pode ser classificada em:

 I – ART de obra ou serviço, relativa à execução de obras ou 
prestação de serviços inerentes às profissões abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea;
 II – ART de obra ou serviço de rotina, denominada ART múlti-
pla, que especifica vários contratos referentes à execução de obras ou 
à prestação de serviços em determinado período; e
 III – ART de cargo ou função, relativa ao vínculo com pessoa 
jurídica para desempenho de cargo ou função técnica.

Art. 10. Quanto à forma de registro, a ART pode ser classificada em:
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 I – ART complementar, anotação de responsabilidade técnica 
do mesmo profissional que, vinculada a uma ART inicial, complementa 
os dados anotados nos seguintes casos:

 a) for realizada alteração contratual que ampliar o objeto, o va-
lor do contrato ou a atividade técnica contratada, ou prorrogar o prazo 
de execução; ou
 b) houver a necessidade de detalhar as atividades técnicas, 
desde que não impliquem a modificação da caracterização do objeto 
ou da atividade técnica contratada.

 II – ART de substituição, anotação de responsabilidade técnica 
do mesmo profissional que, vinculada a uma ART inicial, substitui os 
dados anotados nos casos em que:

 a) houver a necessidade de corrigir dados que impliquem a 
modificação da caracterização do objeto ou da atividade técnica con-
tratada; ou
 b) houver a necessidade de corrigir erro de preenchimento de 
ART.

Art. 11. Quanto à participação técnica, a ART de obra ou serviço pode 
ser classificada da seguinte forma:

 I – ART individual, que indica que a atividade, objeto do contra-
to, é desenvolvida por um único profissional;
 II – ART de coautoria, que indica que uma atividade técnica ca-
racterizada como intelectual, objeto de contrato único, é desenvolvida 
em conjunto por mais de um profissional de mesma competência;
 III – ART de corresponsabilidade, que indica que uma atividade 
técnica caracterizada como executiva, objeto de contrato único, é de-
senvolvida em conjunto por mais de um profissional de mesma com-
petência; e
 IV – ART de equipe, que indica que diversas atividades comple-
mentares, objetos de contrato único, são desenvolvidas em conjunto 
por mais de um profissional com competências diferenciadas.

Art. 12. Para efeito desta resolução, todas as ARTs referentes a deter-
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minado empreendimento, registradas pelos profissionais em função 
de execução de outras atividades técnicas citadas no contrato inicial, 
aditivo contratual, substituição de responsável técnico ou contratação 
ou subcontratação de outros serviços, devem ser vinculadas à ART ini-
cialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de responsa-
bilidades técnicas da obra ou serviço.

Seção II
Da Baixa da ART

Art. 13. Para os efeitos legais, somente será considerada concluída a 
participação do profissional em determinada atividade técnica a partir 
da data da baixa da ART correspondente.

 Parágrafo único. A baixa da ART não exime o profissional ou 
a pessoa jurídica contratada das responsabilidades administrativa, civil 
ou penal, conforme o caso.

Art. 14. O término da atividade técnica desenvolvida obriga à baixa 
da ART de execução de obra, prestação de serviço ou desempenho de 
cargo ou função.

Art. 15. Para efeito desta resolução, a ART deve ser baixada em função 
de algum dos seguintes motivos:

 I – conclusão da obra ou serviço, quando do término das ativi-
dades técnicas descritas na ART; ou
 II – interrupção da obra ou serviço, quando da não conclusão 
das atividades técnicas descritas na ART, de acordo com os seguintes 
casos:

 a) rescisão contratual;
 b) substituição do responsável técnico; ou
 c) paralisação da obra e serviço.

Art. 16. A baixa da ART deve ser requerida ao Crea pelo profissional 
por meio eletrônico e instruída com o motivo, as atividades concluídas 
e, nos casos de baixa em que seja caracterizada a não conclusão das 
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atividades técnicas, a fase em que a obra ou serviço se encontrar.

Art. 17. A baixa de ART pode ser requerida ao Crea pelo contratan-
te ou pela pessoa jurídica contratada por meio de formulário próprio, 
conforme o Anexo III, desde que instruída com informações suficientes 
que comprovem a inércia do profissional em requerê-la.

 § 1º No caso previsto no caput deste artigo, o Crea notificará o 
profissional para manifestar-se sobre o requerimento de baixa no pra-
zo de dez dias corridos.
 § 2º O Crea analisará o requerimento de baixa após a manifes-
tação do profissional ou esgotado o prazo previsto para sua manifesta-
ção.

Art. 18. O Crea manifestar-se-á sobre o requerimento de baixa de ART 
por não conclusão das atividades técnicas após efetuar análise do pe-
dido e eventual verificação das informações apresentadas.

 § 1º O requerimento será deferido somente se for verificada 
sua compatibilidade com o disposto nesta resolução.
 § 2º Compete ao Crea, quando necessário, solicitar documen-
tos, efetuar diligências ou adotar outras providências necessárias ao 
caso para averiguar as informações apresentadas.
 § 3º Em caso de dúvida, o processo será encaminhado à câma-
ra especializada competente para apreciação.

Art. 19. Deverá ser objeto de baixa automática pelo Crea:

 I – a ART que indicar profissional que tenha falecido ou que 
teve o seu registro cancelado ou suspenso após a anotação da respon-
sabilidade técnica; e
 II – a ART que indicar profissional que deixou de constar do 
quadro técnico da pessoa jurídica contratada.
 Parágrafo único. A baixa da ART por falecimento do profissio-
nal será processada administrativamente pelo Crea mediante apresen-
tação de cópia de documento hábil ou de informações acerca do óbito.

Art. 20. Após a baixa da ART, o motivo, as atividades técnicas conclu-
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ídas e a data da solicitação serão automaticamente anotados no SIC.

 § 1º No caso de rescisão contratual ou falecimento do profis-
sional, deverá ser anotada no SIC a data do distrato ou do óbito.
 § 2º No caso em que seja apresentado documento compro-
batório, também será anotada no SIC a data da conclusão da obra ou 
serviço.

Seção III
Do Cancelamento da ART

Art. 21. O cancelamento da ART ocorrerá quando:

 I – nenhuma das atividades técnicas descritas na ART forem 
executadas; ou
 II – o contrato não for executado.

Art. 22. O cancelamento da ART deve ser requerido ao Crea pelo pro-
fissional, pela pessoa jurídica contratada ou pelo contratante, e ser ins-
truído com o motivo da solicitação.

Art. 23. A câmara especializada competente decidirá acerca do proces-
so administrativo de cancelamento da ART.

 § 1º Compete ao Crea averiguar as informações apresentadas e 
adotar as providências necessárias ao caso.
 § 2º No caso em que a atividade técnica descrita na ART ca-
racterizar assunto de interesse comum a duas ou mais especializações 
profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras especializadas 
competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do 
Crea para decisão.
 § 3º O Crea deverá comunicar ao profissional, à pessoa jurídica 
contratada e ao contratante o cancelamento da ART.

Art. 24. Após o cancelamento da ART, o motivo e a data de cancela-
mento serão automaticamente anotados no SIC.



93MANUAL TÉCNICO DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E AGRONOMIA

Seção IV
Da Nulidade da ART

Art. 25. A nulidade da ART ocorrerá quando:

 I – for verificada lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão 
insanáveis de qualquer dado da ART;
 II – for verificada incompatibilidade entre as atividades desen-
volvidas e as atribuições profissionais do responsável técnico à época 
do registro da ART;
 III – for verificado que o profissional emprestou seu nome a 
pessoas físicas ou jurídicas sem sua real participação nas atividades 
técnicas descritas na ART, após decisão transitada em julgado;
 IV – for caracterizada outra forma de exercício ilegal da profis-
são;
 V – for caracterizada a apropriação de atividade técnica desen-
volvida por outro profissional habilitado; ou
 VI – for indeferido o requerimento de regularização da obra ou 
serviço a ela relacionado.

Art. 26. A câmara especializada relacionada à atividade desenvolvida 
decidirá acerca do processo administrativo de anulação da ART.

 § 1º No caso da constatação de lacuna no preenchimento, erro 
ou inexatidão dos dados da ART, preliminarmente o Crea notificará o 
profissional e a pessoa jurídica contratada para proceder às correções 
necessárias no prazo de dez dias corridos, contados da data do recebi-
mento da notificação.
 § 2º No caso em que a atividade técnica descrita na ART ca-
racterizar assunto de interesse comum a duas ou mais especializações 
profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras especializadas 
competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do 
Crea para decisão.
 § 3º O Crea deverá comunicar ao profissional, à pessoa jurídi-
ca contratada e ao contratante os motivos que levaram à anulação da 
ART.

Art. 27. Após a anulação da ART, o motivo e a data da decisão que a 
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anulou serão automaticamente anotados no SIC.

Seção V
Da ART de Obra ou Serviço

Art. 28. A ART relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve 
ser registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de acordo 
com as informações constantes do contrato firmado entre as partes.

 § 1º No caso de obras públicas, a ART pode ser registrada em 
até dez dias após a liberação da ordem de serviço ou após a assinatura 
do contrato ou de documento equivalente, desde que não esteja ca-
racterizado o início da atividade.
 § 2º É vedado o registro da ART relativa à execução de obra ou 
à prestação de serviço concluído, cuja atividade técnica tenha sido ini-
ciada após a data de entrada em vigor desta resolução. Revogado pela 
Resolução 1.050, de 13 de dezembro de 2013.

Art. 29. A coautoria ou a corresponsabilidade por atividade técnica, 
bem como o trabalho em equipe para execução de obra ou prestação 
de serviço obriga ao registro de ART, vinculada à ART primeiramente 
registrada.

Art. 30. A subcontratação ou a subempreitada de parte ou da totalida-
de da obra ou do serviço obriga ao registro de ART, da seguinte forma:

 I – o profissional da pessoa jurídica inicialmente contratada 
deve registrar ART de gestão, direção, supervisão ou coordenação do 
serviço subcontratado, conforme o caso; e
 II – o profissional da pessoa jurídica subcontratada deve regis-
trar ART de obra ou serviço relativa à atividade que lhe foi subcontrata-
da, vinculada à ART de gestão, supervisão, direção ou coordenação do 
contratante.

 Parágrafo único. No caso em que a ART tenha sido registrada 
indicando atividades que posteriormente foram subcontratadas, com-
pete ao profissional substituí-la para adequação ao disposto no inciso I 
deste artigo.



95MANUAL TÉCNICO DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E AGRONOMIA

Art. 31. A substituição, a qualquer tempo, de um ou mais responsáveis 
técnicos pela execução da obra ou prestação do serviço obriga ao re-
gistro de nova ART, vinculada à ART anteriormente registrada.

Art. 32. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou serviço no 
sistema eletrônico e efetuar o recolhimento do valor relativo ao regis-
tro no Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade, nos seguin-
tes casos:

 I – quando o profissional for contratado como autônomo dire-
tamente por pessoa física ou jurídica; ou
 II – quando o profissional for o proprietário do empreendimen-
to ou empresário.

Art. 33. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou serviço no 
sistema eletrônico e à pessoa jurídica contratada efetuar o recolhimen-
to do valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscrição for exer-
cida a atividade, quando o responsável técnico desenvolver atividades 
técnicas em nome da pessoa jurídica com a qual mantenha vínculo.

Seção VI
Da ART de Obra ou Serviço de Rotina

Art. 34. Caso não deseje registrar diversas ARTs específicas, é facultado 
ao profissional que execute obras ou preste serviços de rotina anotar a 
responsabilidade técnica pelas atividades desenvolvidas por meio da 
ART múltipla.

 Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também 
se aplica ao serviço de rotina executado por profissional integrante do 
quadro técnico de pessoa jurídica.

Art. 35. Para efeito desta resolução, a atividade técnica relacionada à 
obra ou ao serviço de rotina pode ser caracterizada como aquela que é 
executada em grande quantidade ou de forma repetitiva e continuada.
Parágrafo único. Poderá ser objeto de ART múltipla contrato cuja pres-
tação do serviço seja caracterizada como periódica.
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Art. 36. As atividades técnicas relacionadas a obra ou serviço de rotina 
que poderão ser registradas via ART múltipla serão objeto de relação 
unificada.

 § 1º A câmara especializada manifestar-se-á sempre que sur-
girem outras atividades que possam ser registradas por meio de ART 
múltipla.
 § 2º Aprovada pela câmara especializada, a proposta será leva-
da ao Plenário para apreciação.
 § 3º Após aprovação pelo Plenário do Crea, a proposta será en-
caminhada ao Confea para apreciação e atualização da relação corres-
pondente.

Art. 37. A ART múltipla deve relacionar as atividades referentes às 
obras e aos serviços de rotina contratados ou desenvolvidos no mês 
calendário.

Art. 38. A ART múltipla deve ser registrada até o décimo dia útil do mês 
subsequente à execução da obra ou prestação do serviço de rotina, no 
Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade.

Art. 39. É vedado o registro de atividade que tenha sido concluída em 
data anterior ou iniciada posteriormente ao período do mês de refe-
rência a que corresponde a ART múltipla.

Art. 40. Compete ao profissional cadastrar a ART múltipla no sistema 
eletrônico e efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea 
em cuja circunscrição for exercida a atividade, nos seguintes casos:

 I – quando o profissional for contratado como autônomo dire-
tamente por pessoa física ou jurídica; ou
 II – quando o profissional for o proprietário do empreendimen-
to ou empresário.

Art. 41. Compete ao profissional cadastrar a ART múltipla no sistema 
eletrônico e à pessoa jurídica efetuar o recolhimento do valor relati-
vo ao registro no Crea da circunscrição onde for exercida a atividade, 



97MANUAL TÉCNICO DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E AGRONOMIA

quando o responsável técnico desenvolver atividades em nome da 
pessoa jurídica com a qual mantenha vínculo.

 Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se 
aplica ao registro da ART múltipla de execução de obra ou prestação de 
serviço de rotina desenvolvido por profissional integrante do quadro 
técnico de pessoa jurídica de direito público.

Seção VII
Da ART de Obra ou Serviço que Abrange Circunscrições de Diversos 

Creas

Art. 42. A ART relativa à execução de obras ou à prestação de serviços 
que abranjam circunscrições de diversos Creas deve ser registrada an-
tes do início da respectiva atividade técnica, de acordo com as infor-
mações constantes do contrato firmado entre as partes, da seguinte 
forma:

 I – a ART referente à execução de obras ou à prestação serviços 
que abranjam mais de uma unidade da federação pode ser registrada 
em qualquer dos Creas onde for realizada a atividade;
 II – a ART referente à prestação de serviço cujo objeto encon-
tra-se em outra unidade da federação pode ser registrada no Crea des-
ta circunscrição ou no Crea onde for realizada a atividade profissional; 
ou
 III – a ART referente à execução de obras ou à prestação de 
serviços executados remotamente a partir de um centro de operações 
deve ser registrada no Crea em cuja circunscrição se localizar o centro 
de operações.
 IV – a ART referente à prestação de serviços executados remo-
tamente a partir de um centro de operações deve ser registrada no 
Crea em cuja circunscrição se localizar o centro de operações. (NR)

Seção VIII
Da ART de Cargo ou Função

Art. 43. O vínculo para desempenho de cargo ou função técnica, tanto 
com pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, obri-
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ga à anotação de responsabilidade técnica no Crea em cuja circunscri-
ção for exercida a atividade.

 § 1º A ART relativa ao desempenho de cargo ou função deve 
ser registrada após assinatura do contrato ou publicação do ato admi-
nistrativo de nomeação ou designação, de acordo com as informações 
constantes do documento comprobatório de vínculo do profissional 
com a pessoa jurídica.
 § 2º Somente a alteração do cargo, da função ou da circunscri-
ção onde for exercida a atividade obriga ao registro de nova ART.
 § 3º É vedado o registro da ART de cargo ou função extinta, 
cujo vínculo contratual tenha sido iniciado após a data de entrada em 
vigor desta resolução.

Art. 44. O registro da ART de cargo ou função de profissional integran-
te do quadro técnico da pessoa jurídica não exime o registro de ART 
de execução de obra ou prestação de serviço – específica ou múltipla.

Art. 45. O registro da ART de cargo ou função somente será efetivado 
após a apresentação no Crea da comprovação do vínculo contratual.

 Parágrafo único. Para efeito desta resolução, o vínculo entre o 
profissional e a pessoa jurídica pode ser comprovado por meio de con-
trato de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS, contrato de prestação de serviço, livro ou ficha de registro de 
empregado, contrato social, ata de assembléia ou ato administrativo 
de nomeação ou designação do qual constem a indicação do cargo ou 
função técnica, o início e a descrição das atividades a serem desenvol-
vidas pelo profissional.

Art. 46. Compete ao profissional cadastrar a ART de cargo ou função 
no sistema eletrônico e à pessoa jurídica efetuar o recolhimento do 
valor relativo ao registro no Crea da circunscrição onde for exercida a 
atividade.
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CAPÍTULO II
DO ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL

Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao 
longo da vida do profissional compatíveis com suas atribuições e re-
gistradas no Crea por meio de anotações de responsabilidade técnica.
Parágrafo único. Constituirão o acervo técnico do profissional as ati-
vidades finalizadas cujas ARTs correspondentes atendam às seguintes 
condições:

 I – tenham sido baixadas; ou
 II – não tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado 
atestado que comprove a execução de parte das atividades nela con-
signadas.

Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é re-
presentada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais inte-
grantes de seu quadro técnico.

 Parágrafo único. A capacidade técnico-profissional de uma 
pessoa jurídica varia em função da alteração dos acervos técnicos dos 
profissionais integrantes de seu quadro técnico.

Seção I
Da Emissão de Certidão de Acervo Técnico

Art. 49. A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o instrumento que cer-
tifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do Crea a 
anotação da responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no 
acervo técnico do profissional.

Art. 50. A CAT deve ser requerida ao Crea pelo profissional por meio de 
formulário próprio, conforme o Anexo III, com indicação do período ou 
especificação do número das ARTs que constarão da certidão.
 Parágrafo único. No caso de o profissional especificar ART 
de obra ou serviço em andamento, o requerimento deve ser instruído 
com atestado que comprove a efetiva participação do profissional na 
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execução da obra ou prestação do serviço, caracterizando, explicita-
mente, o período e as atividades ou as etapas finalizadas.

Art. 51. O Crea manifestar-se-á sobre a emissão da CAT após efetuar a 
análise do requerimento e a verificação das informações apresentadas.

 § 1º O requerimento será deferido somente se for verificada 
sua compatibilidade com o disposto nesta resolução.
 § 2º Compete ao Crea, quando necessário e mediante justifica-
tiva, solicitar outros documentos ou efetuar diligências para averiguar 
as informações apresentadas.
 § 3º A análise do requerimento para emissão de CAT aos res-
ponsáveis técnicos por obras ou serviços executados por Sociedade 
em Conta de Participação, deverá ser realizada pela Câmara Especia-
lizada relacionada à atividade desenvolvida, que observará a efetiva 
participação na execução da obra ou prestação do serviço. (NR)
 § 4º A emissão de CAT aos responsáveis técnicos pela execução 
e fiscalização de obras deverá ser condicionada à apresentação do res-
pectivo Livro de Ordem ao Crea. (NR)

Art. 52. A CAT, emitida em nome do profissional conforme o Anexo II, 
deve conter as seguintes informações:

 I – identificação do responsável técnico;
 II – dados das ARTs;
 III – observações ou ressalvas, quando for o caso;
 IV – local e data de expedição; e
 V – autenticação digital.

 Páragrafo único. A CAT poderá ser emitida pela Internet des-
de que atendidas as exigências de análise de documentação relativa ao 
caso especifico.

Art. 53. A CAT é válida em todo o território nacional.

 § 1º A CAT perderá a validade no caso de modificação dos da-
dos técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de 
alteração da situação do registro da ART.
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 § 2º A CAT perderá a validade no caso de modificação dos da-
dos técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de 
substituição ou anulação da ART. (NR)
 § 3º A validade da CAT deve ser conferida no site do Crea ou do 
Confea.

Art. 54. É vedada a emissão de CAT ao profissional que possuir débi-
to relativo a anuidade, multas e preços de serviços junto ao Sistema 
Confea/Crea, excetuando-se aqueles cuja exigibilidade encontrar-se 
suspensa em razão de recurso. Revogado pela Resolução 1.092, de 19 
de setembro de 2017

Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica.
Parágrafo único. A CAT constituirá prova da capacidade técnico-pro-
fissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado 
estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico.

Art. 56. A CAT deve conter número de controle para consulta acerca da 
autenticidade e da validade do documento.

 Parágrafo único. Após a emissão da CAT, os dados para sua 
validação serão automaticamente transmitidos ao SIC.

Seção II
Do Registro de Atestado

Art. 57. É facultado ao profissional requerer o registro de atestado for-
necido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado con-
tratante com o objetivo de fazer prova de aptidão para desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 
e prazos.

 Parágrafo único. O atestado é a declaração fornecida pela con-
tratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica de direito público 
ou privado, que atesta a execução de obra ou a prestação de serviço e 
identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o perí-
odo de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades 
técnicas executadas.
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Art. 58. As informações acerca da execução da obra ou prestação de 
serviço, bem como os dados técnicos qualitativos e quantitativos do 
atestado devem ser declarados por profissional que possua habilitação 
nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

 Parágrafo único. No caso em que a contratante não possua 
em seu quadro técnico profissional habilitado, o atestado deverá ser 
objeto de laudo técnico.

Art. 59. O registro de atestado deve ser requerido ao Crea pelo profis-
sional por meio de formulário, conforme o Anexo III, e instruído com 
original e cópia, ou com duas cópias autenticadas, do documento for-
necido pelo contratante.

Art. 59. O registro de atestado deve ser requerido ao Crea pelo profis-
sional por meio de formulário, conforme o Anexo III, e instruído com 
original e cópia, ou com cópia autenticada, do documento fornecido 
pelo contratante. (NR)

 § 1º Para efeito desta resolução, somente será objeto de re-
gistro pelo Crea o atestado emitido sem rasuras ou adulteração, e que 
apresentar os dados mínimos indicados no Anexo IV.
 § 2º O requerimento deverá conter declaração do profissional 
corroborando a veracidade das informações relativas à descrição das 
atividades constantes das ARTs especificadas e à existência de subcon-
tratos ou subempreitadas.
 § 3º Será arquivada no Crea uma das vias do atestado apresen-
tado.
 § 3º Será mantida no Crea uma cópia do atestado apresentado. 
(NR)

Art. 60. O atestado que referenciar serviços que foram parcialmente 
concluídos deve explicitar o período e as etapas executadas.

Art. 61. O atestado que referenciar serviços subcontratados ou su-
bempreitados deve estar acompanhado de documentos hábeis que 
comprovem a anuência do contratante original ou que comprovem a 
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efetiva participação do profissional na execução da obra ou prestação 
do serviço, tais como trabalhos técnicos, correspondências, diário de 
obras ou documento equivalente.

Art. 61 - A. O atestado que referenciar serviços de supervisão, coor-
denação, direção ou condução de equipe técnica deverá relacionar os 
demais profissionais da equipe e suas respectivas ARTs. (NR)

Art. 62. No caso de obra própria, o atestado deve estar acompanhado 
de documento público que comprove a conclusão da obra ou serviço 
expedido pela prefeitura, por agência reguladora ou por órgão am-
biental, entre outros.

Art. 63. O Crea manifestar-se-á sobre o registro do atestado após efe-
tuar a análise do requerimento e a verificação dos dados do atestado 
em face daqueles constantes dos assentamentos do Crea relativos às 
ARTs registradas.

 § 1º O requerimento será deferido somente se for verificada 
sua compatibilidade com o disposto nesta resolução.
 § 2º Compete ao Crea, quando necessário e mediante justifica-
tiva, solicitar outros documentos ou efetuar diligências para averiguar 
as informações apresentadas.
 § 3º Em caso de dúvida, o processo será encaminhado à câma-
ra especializada competente para apreciação.
 § 4º Em caso de dúvida quando a atividade técnica descrita 
na ART caracterizar assunto de interesse comum a duas ou mais espe-
cializações profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras es-
pecializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao 
Plenário do Crea para decisão.

Art. 64. O registro de atestado será efetivado por meio de sua vincu-
lação à CAT, que especificará somente as ARTs a ele correspondentes.

 § 1º A veracidade e a exatidão das informações constantes do 
atestado são de responsabilidade do seu emitente.
 § 2º A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que 
comprova o registro do atestado no Crea.
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 § 3º A CAT apresentará informações ou ressalvas pertinentes 
em função da verificação do registro do profissional e da pessoa jurídi-
ca à época da execução da obra ou da prestação do serviço, bem como 
dos dados do atestado em face daqueles constantes dos assentamen-
tos do Crea relativos às ARTs registradas.
 § 4º O atestado registrado constituirá prova da capacidade téc-
nico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha ser a ela vinculado como integrante de seu 
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da ha-
bilitação ou da entrega das propostas.

Seção III
Da Inclusão ao Acervo Técnico de Atividade Desenvolvida no Exterior

Art. 65. É facultado ao profissional, brasileiro ou estrangeiro, registra-
do no Crea, que executou obra, prestou serviços ou desempenhou car-
go ou função no exterior, requerer a inclusão desta atividade ao seu 
acervo técnico por meio do registro da ART correspondente, desde que 
tenha sido realizada após sua diplomação em curso técnico de nível 
médio ou de nível superior nas profissões abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea.

 Parágrafo único. O profissional terá o prazo de um ano para 
requerer a inclusão ao acervo técnico de atividade desenvolvida no ex-
terior, contados da data de registro no Crea ou de sua reativação após 
entrada no país. Revogado pela Resolução 1.092, de 19 de setembro de 
2017

Art. 66. A inclusão ao acervo técnico de atividade desenvolvida no ex-
terior deve ser requerida ao Crea por meio de formulário, conforme o 
Anexo III, e instruída com cópia dos seguintes documentos:

 I – formulário da ART, assinado pelo responsável técnico e pelo 
contratante, indicando o nível de participação e as atividades desen-
volvidas pelo profissional; e
 II – documento hábil que comprove a efetiva participação do 
profissional na execução da obra ou prestação do serviço, indicando 
explicitamente o período, o nível de atuação e as atividades desenvol-
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vidas, tais como trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras, 
livro de ordem, atestado emitido pelo contratante ou documento equi-
valente.

 § 1º O Crea dispensará a assinatura do contratante na ART caso 
seja apresentada cópia do contrato ou de documento equivalente que 
comprove a relação jurídica entre as partes.
 § 2º Os documentos em língua estrangeira, legalizados pela 
autoridade consular brasileira, devem ser traduzidos para o vernáculo 
por tradutor público juramentado.

Art. 67. O requerimento de inclusão ao acervo técnico será analisa-
do para verificação da documentação apresentada, das atribuições do 
profissional e da atividade descrita, em função da legislação brasileira 
em vigor à época de sua execução.

 Parágrafo único. Compete ao Crea, quando necessário e me-
diante justificativa, solicitar outros documentos para averiguar as infor-
mações apresentadas.

Art. 68. A câmara especializada competente decidirá sobre o requeri-
mento de registro da ART após a verificação das informações apresen-
tadas.

 § 1º O requerimento será deferido somente se for verificada 
sua compatibilidade com o disposto nesta resolução.
 § 2º Após o deferimento, o profissional será comunicado para 
efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro da ART.
 § 3º No caso em que a atividade técnica descrita na ART ca-
racterizar assunto de interesse comum a duas ou mais especializações 
profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras especializadas 
competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do 
Crea para decisão.
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CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 69. É facultado ao profissional requerer por meio de fomulário, 
conforme o Anexo III, certidão que relaciona as ARTs registradas no 
Crea em função do período ou da situação em que se encontram.

Art. 70. As cópias dos documentos exigidos nesta resolução devem ser 
autenticadas em cartório ou objeto de conferência atestada por servi-
dor do Crea, desde que apresentados os respectivos originais.

Art. 71. Compete ao Crea, sempre que necessário, averiguar as infor-
mações apresentadas e adotar as providências necessárias ao caso.

Art. 72. Os critérios e os procedimentos para regularização de obra ou 
serviço concluído sem a anotação de responsabilidade técnica serão 
objeto de resolução específica.

Art. 73. Os valores de registro e de serviços disciplinados nesta resolu-
ção serão objeto de legislação específica.

Art. 74. Os Anexos I, II, III e IV serão atualizados anualmente pelo ple-
nário do Confea, após deliberação da comissão permanente que tem 
como atribuição a organização do Sistema. Revogado pela Resolução 
1.092, de 19 de setembro de 2017

 § 1º Para fins de atualização dos Anexos I, II, III e IV, o Crea deve 
encaminhar ao Confea proposta justificada até 30 de maio de cada 
ano.
 § 2º O disposto neste artigo também se aplica ao manual de 
procedimentos para preenchimento da ART, emissão de CAT e registro 
de atestado.

Art. 75. As tabelas auxiliares relacionadas no manual de procedimen-
tos serão atualizadas rotineiramente a partir de proposta justificada 
encaminhada pelos Creas, após deliberação da comissão permanente 
que tem como atribuição a organização do Sistema.
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 Parágrafo único. As propostas para atualização das tabelas 
auxiliares serão analisadas em caráter prioritário pela unidade organi-
zacional do Confea responsável pela elaboração de normas e procedi-
mentos.

Art. 75 - A. Após a implantação da infraestrutura tecnológica do SIC, o 
Crea que deixar de atualizar as informações neste banco de dados será 
considerado inadimplente até a regularização da pendência. (NR)

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 76. O Crea terá até a data de início da vigência desta resolução 
para promover a adaptação de suas rotinas administrativas aos novos 
procedimentos previstos para a anotação de responsabilidade técnica 
e a composição do acervo técnico, de acordo com as diretrizes fixadas 
pelo Confea.

 Parágrafo único. Para atendimento ao disposto no caput des-
te artigo, o Crea deverá adotar as seguintes providências:

 I – instituir plano de comunicação para divulgar aos profissio-
nais os procedimentos que serão alterados ou implantados a partir da 
vigência desta resolução;
 II – reformular os atos administrativos que contrariem as novas 
disposições; e
 III – aprovar outros atos administrativos que se façam necessá-
rios para o cumprimento desta resolução.

Art. 77. O Crea terá o prazo de doze meses após a entrada em vigor 
desta resolução para implantar a infraestrutura tecnológica necessária 
e adaptar seu sistema corporativo aos novos procedimentos eletrôni-
cos previstos para a anotação de responsabilidade técnica e a compo-
sição do acervo técnico, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Con-
fea, quais sejam:
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 I – registro, baixa, cancelamento e anulação de ART;
 II – emissão de certidão de acervo técnico;
 III – registro de atestado;
 IV – inclusão ao acervo técnico de atividade desenvolvida no 
exterior;
 V – consulta às ARTs registradas e às CATs emitidas; e
 VI – anotação no SIC das informações referenciadas nesta reso-
lução.

 § 1º Até que a implantação da infraestrutura tecnológica e a 
adaptação do sistema corporativo do Crea se efetivem, os novos pro-
cedimentos previstos para o registro e a baixa da ART poderão ser 
disponibilizados ao profissional por meio de formulário impresso nos 
moldes dos anexos desta resolução.
 § 2º Até que a integração ao SIC se efetive, o sistema corpora-
tivo do Crea deverá disponibilizar aos interessados serviço de consulta 
aos documentos eletronicamente registrados e emitidos.
 § 3º Até que a implantação da infraestrutura tecnológica e a 
adaptação do sistema corporativo do Crea se efetivem, a CAT poderá 
ser emitida manualmente e assinada pelo presidente ou por empre-
gado do Crea, desde que conste da certidão referência expressa a esta 
delegação.

Art. 78. O registro de ART manualmente preenchida somente será efe-
tivado com a apresentação ao Crea da via assinada e do comprovante 
do pagamento do valor correspondente.

 Parágrafo único. Será vedado ao Crea registrar ART manual-
mente preenchida a partir de 1º de janeiro de 2011, ressalvados casos 
específicos devidamente justificados e autorizados pelo Plenário do 
Confea.

Art. 79. Revogado pela Resolução 1.050, de 13 de dezembro de 2013.

Art. 80. Os novos procedimentos previstos para a anotação de respon-
sabilidade técnica serão obrigatórios somente para as ARTs registradas 
de acordo com os formulários constantes do Anexo I.
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 Parágrafo único. Os novos procedimentos para análise de 
acervo técnico serão obrigatórios para todas as ARTs, independente-
mente da data de registro, ressalvadas aquelas indicadas em reque-
rimento protocolizado no Crea até a data de entrada em vigor desta 
resolução.

Art. 81. Esta resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2010.

Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário das Resoluções nos 
430, de 13 de agosto de 1999, e 444, de 14 de abril de 2000, e na íntegra 
as Resoluções nos 317, de 31 de outubro de 1986, 394, de 17 de março 
de 1995, 425, de 18 de dezembro de 1998, e 1023, de 30 de maio de 
2008, as Decisões Normativas nos 15, de 2 de janeiro de 1985, 58, de 6 
de outubro de 1995, e 64, de 30 de abril de 1999, e demais disposições 
em contrário.

Art. 82. Revoga-se o art. 7º da Resolução nº 444, de 14 de abril de 2000, 
e na íntegra as Resoluções nos 317, de 31 de outubro de 1986, 394, de 
17 de março de 1995, 425, de 18 de dezembro de 1998, e 1.023, de 30 
de maio de 2008, as Decisões Normativas nos 15, de 2 de janeiro de 
1985, 58, de 9 de agosto de 1996, e 64, de 30 de abril de 1999, e demais 
disposições em contrário. (NR)

Brasília, 12 de novembro de 2009.

Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo
Presidente

 Publicada no D.O.U, de 31 de dezembro de 2009 – Seção 1, pág. 
119 a 121

 §2º do art. 28 - Revogado pela Resolução 1.050, de 13 de de-
zembro de 2013

Art. 79 - Revogado pela Resolução 1.050, de 13 de dezembro de 2013
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Resolução 1.092, de 19 de setembro de 2017

 - Alterado o inciso III do art. 42, o § 1º do art. 53, o art. 59 e seu 
§ 3º e o art. 82
 - Acrescentado os §§ 3º e 4º no art. 51, o art. 61-A e o art. 75-A
 - Revogado o art. 54, o parágrafo único do art. 65 e o art. 74
 - Atualizado os modelos de ART e de CAT, o Requerimento de 
ART e Acervo Técnico e os dados mínimos para registro do atestado.

RESOLUÇÃO Nº 1.050, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013.

 Dispõe sobre a regularização de obras e serviços de Engenha-
ria e Agronomia concluídos sem a devida Anotação de Responsabilida-
de Técnica – ART e dá outras providências.

 O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – Con-
fea, no uso das atribuições que lhe confere a alínea “f” do art. 27 da Lei 
nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e

 Considerando os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.496, de 7 de de-
zembro de 1977, que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART na execução de obras e na prestação de serviços de Engenharia 
e Agronomia;

 Considerando o art. 72 da Resolução nº 1.025, de 30 de outu-
bro de 2009, que dispõe que os critérios e os procedimentos para regu-
larização de obra ou serviço concluído sem a anotação de responsabili-
dade técnica serão objeto de resolução específica,

RESOLVE:

Art. 1º Fixar os critérios e os procedimentos para regularização de 
obras e serviços de Engenharia e Agronomia concluídos sem a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

Art. 2º A regularização da obra ou serviço concluído deve ser reque-
rida no Crea em cuja circunscrição foi desenvolvida a atividade pelo 
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profissional que executou a obra ou prestou o serviço, instruída com 
cópia dos seguintes documentos:
 I – formulário da ART devidamente preenchido;
 II – documento hábil que comprove a efetiva participação do 
profissional na execução da obra ou prestação do serviço, indicando 
explicitamente o período, o nível de atuação e as atividades desenvol-
vidas, tais como trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras, 
livro de ordem, atestado emitido pelo contratante ou documento equi-
valente; e
 III – comprovante de pagamento do valor correspondente à 
análise de requerimento de regularização de obra ou serviço concluí-
do.

 § 1º Mediante justificativa fundamentada, poderá ser aceita 
como prova de efetiva participação do profissional declaração do con-
tratante, desde que baseada em início de prova material, não sendo 
admitida prova exclusivamente testemunhal.
 § 2º A falta de visto do profissional no Crea em cuja circunscri-
ção a atividade foi desenvolvida não impede a regularização da obra 
ou serviço, desde que a situação do profissional seja previamente re-
gularizada.

Art. 3° O requerimento de regularização da obra ou serviço será ana-
lisado para verificação da documentação apresentada, das atribuições 
do profissional e da atividade descrita, em função da legislação em vi-
gor à época de sua execução, e após a verificação pelo Crea da existên-
cia de obra ou serviço concluído.

 Paragrafo único. Compete ao Crea, quando necessário e me-
diante justificativa, solicitar outros documentos para averiguar as infor-
mações apresentadas.

Art. 4° Apresentado o requerimento devidamente instruído, o proces-
so será encaminhado à câmara especializada competente para apre-
ciação.

 § 1º No caso de a atividade técnica descrita na ART caracterizar 
assunto de interesse comum a duas ou mais especializações profissio-
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nais, a matéria, obrigatoriamente, será apreciada por todas as câmaras 
especializadas competentes.
 § 2º Ocorrendo divergência nas decisões das câmaras especia-
lizadas no caso previsto no § 1º, o requerimento será encaminhado ao 
Plenário do Crea para deliberação.
 § 3º Não havendo câmara especializada da categoria ou mo-
dalidade do profissional requerente, o processo será apreciado direta-
mente pelo Plenário do Regional.

Art. 5º Deferido o requerimento, o profissional será comunicado para 
efetuar o registro da anotação de responsabilidade técnica mediante o 
recolhimento do valor da ART.

Art. 6° A regularização de obra ou serviço na forma desta resolução 
não exime o interessado de outras cominações legais cabíveis.

Art. 7° Os valores referentes ao registro da ART e à análise de requeri-
mento de regularização de obra ou serviço concluído a serem aplica-
dos pelos Creas serão aqueles constantes de resolução específica, em 
vigor à época do requerimento.

Art. 8° Esta resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.

Art. 9º Ficam revogados o §2º do art. 28 e o art. 79 da Resolução nº 
1.025, de 30 de outubro de 2009.

Brasília, 13 de dezembro de 2013.

Eng. Civ. José Tadeu da Silva
Presidente

Publicada no D.O.U, de 19 de dezembro de 2013 – Seção 1, pág. 382

RESOLUÇÃO N° 1.073, DE 19 DE ABRIL DE 2016

 Regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências 
e campos de atuação profissionais aos profissionais registrados no Sis-
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tema Confea/Crea para efeito de fiscalização do exercício profissional 
no âmbito da Engenharia e da Agronomia.

 O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – Con-
fea, no uso das atribuições que lhe confere a alínea “f” do art. 27 da Lei 
nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, e

 Considerando a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que 
regula o exercício das profissões de engenheiro e de engenheiro agrô-
nomo;

 Considerando o disposto no art. 1º da Lei nº 5.194, de 1966, 
que caracteriza as profissões do engenheiro e do engenheiro agrôno-
mo pelas realizações de interesse social e humano que importem na 
execução dos empreendimentos, de caráter técnico, dispostos nas alí-
neas desse artigo;

 Considerando o Decreto nº 23.196, de 12 de outubro de 1933, 
que regula o exercício da profissão agronômica;

 Considerando o Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 
1933, que regula o exercício das profissões de engenheiro e de agri-
mensor;

 Considerando o Decreto-Lei nº 8.620, de 10 de janeiro de 1946, 
que dispõe sobre a regulamentação do exercício das profissões de en-
genheiro e de agrimensor, regida pelo Decreto nº 23.569, de 1933;

 Considerando a Lei nº 4.076, de 23 de junho de 1962, que regu-
la o exercício da profissão de geólogo;

 Considerando a Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, que 
dispõe sobre a profissão de técnico industrial e agrícola de nível médio;

 Considerando a Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979, que disci-
plina a profissão de geógrafo;

 Considerando a Lei nº 6.835, de 14 de outubro de 1980, que 



114 MANUAL TÉCNICO DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E AGRONOMIA

dispõe sobre o exercício da profissão de meteorologista;

  Considerando o Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, 
que regulamenta a Lei nº 5.524, de 1968, modificado pelo Decreto nº 
4.560, de 30 de dezembro de 2002;

 Considerando a Lei nº 7.270, de 10 de dezembro de 1984, que 
apresenta disposições referentes ao exercício da atividade de perícia 
técnica;

 Considerando a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, que 
dispõe sobre a especialização de engenheiros e arquitetos em Enge-
nharia de Segurança do Trabalho;

 Considerando o Decreto nº 92.530, de 9 de abril de 1986, que 
regulamenta a Lei nº 7.410, de 1985;

 Considerando a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;

 Considerando a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que re-
gula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, e

 Considerando o disposto na Constituição Federal, art. 5º, inciso 
XIII, que preconiza ser “livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabele-
cer”,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer normas para a atribuição de títulos, atividades, 
competências e campos de atuação profissionais no âmbito das profis-
sões que, por força de legislação federal regulamentadora específica, 
forem fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.
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CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Para efeito da fiscalização do exercício das profissões objeto 
desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

 I – atribuição: ato geral de consignar direitos e responsabilida-
des dentro do ordenamento jurídico que rege a sociedade;

 II – atribuição profissional: ato específico de consignar direitos 
e responsabilidades, na defesa da sociedade, para o exercício da profis-
são de acordo com a formação profissional obtida em cursos regulares, 
junto ao sistema oficial de ensino brasileiro;

 III – título profissional: título constante da Tabela de Títulos do 
Confea, atribuído pelo Crea ao portador de diploma de conclusão de 
cursos regulares, expedido por instituições de ensino credenciadas, em 
conformidade com as diretrizes curriculares, o projeto pedagógico do 
curso e o perfil de formação profissional, correspondente a um campo 
de atuação profissional sob a fiscalização do Sistema Confea/Crea;

 IV – atividade profissional: conjunto de práticas profissionais 
que visam à aquisição de conhecimentos, capacidades, atitudes, ino-
vação e formas de comportamentos exigidos para o exercício das fun-
ções próprias de uma profissão regulamentada;

 V – campo de atuação profissional: conjunto de habilidades e 
conhecimentos adquiridos pelo profissional no decorrer de sua vida la-
boral em consequência da sua formação profissional obtida em cursos 
regulares, junto ao sistema oficial de ensino brasileiro;

 VI – formação profissional: processo de aquisição de habilida-
des e conhecimentos profissionais, mediante conclusão com aprovei-
tamento e diplomação em curso regular, junto ao sistema oficial de 
ensino brasileiro, visando ao exercício responsável da profissão;

 VII – competência profissional: capacidade de utilização de 
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conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao desempenho 
de atividades em campos profissionais específicos, obedecendo a pa-
drões de qualidade e produtividade.

 VIII - modalidade profissional: conjunto de campos de atuação 
profissional da Engenharia correspondentes a formações básicas afins, 
estabelecido em termos genéricos pelo Confea;

 IX – categoria (ou grupo) profissional: cada uma das duas pro-
fissões regulamentadas na Lei nº 5.194 de 1966;

 X – curso regular: curso técnico ou de graduação ou de bacha-
relado reconhecido pelo sistema oficial de ensino brasileiro, curso de 
especialização oficialmente autorizado e credenciado pelo sistema ofi-
cial de ensino brasileiro e curso de pós-graduação lato sensu e stricto 
sensu considerado válido, em consonância com as disposições legais 
que disciplinam o sistema oficial de ensino brasileiro; e

 XI – suplementação curricular: conjunto de componentes cur-
riculares integrantes de cursos de formação ou de graduação regulares, 
em consonância com as disposições legais que disciplinam o sistema 
oficial de ensino brasileiro.

Art. 3º Para efeito da atribuição de atividades, de competências e de 
campos de atuação profissionais para os diplomados no âmbito das 
profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea, consideram-se os ní-
veis de formação profissional, a saber:

 I – formação de técnico de nível médio;
 II – especialização para técnico de nível médio;
 III – superior de graduação tecnológica;
 IV – superior de graduação plena ou bacharelado;
 V – pós-graduação lato sensu (especialização);
 VI – pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado); e
 VII – sequencial de formação específica por campo de saber.

 § 1º Os cursos regulares de formação profissional nos níveis 
discriminados nos incisos deste artigo deverão ser registrados e cadas-
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trados nos Creas para efeito de atribuições, títulos, atividades, compe-
tências e campos de atuação profissionais.
 § 2º Os níveis de formação profissional discriminados nos inci-
sos I, III e IV habilitam o diplomado, em cursos reconhecidos pelo siste-
ma oficial de ensino brasileiro, ao registro profissional no Crea na forma 
estabelecida nos normativos do Confea que regulam o assunto.
 § 3º Os níveis de formação de que tratam os incisos II, V, VI e 
VII possibilitam ao profissional já registrado no Crea, diplomado em 
cursos regulares e com carga horária que atenda os requisitos estabe-
lecidos pelo sistema oficial de ensino brasileiro, a requerer extensão de 
atribuições iniciais de atividades e campos de atuação profissionais na 
forma estabelecida nesta resolução.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

Seção I
Atribuição de título profissional

Art. 4º O título profissional será atribuído pelo Crea, mediante análise 
do currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de formação 
do profissional, nos níveis discriminados nos incisos I, III e IV do art. 
3º, obtida por diplomação em curso reconhecido pelo sistema oficial 
de ensino brasileiro, no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema 
Confea/Crea.

 Parágrafo único. O título profissional a ser atribuído em con-
formidade com o caput deste artigo deverá constar da Tabela de Títu-
los do Confea.

Seção II
Atribuição inicial de atividades profissionais

Art. 5º Aos profissionais registrados nos Creas são atribuídas as ativida-
des profissionais estipuladas nas leis e nos decretos regulamentadores 
das respectivas profissões, acrescidas das atividades profissionais pre-
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vistas nas resoluções do Confea, em vigor, que dispõem sobre o assun-
to.

 § 1º Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos 
profissionais registrados nos Creas, ficam designadas as seguintes ati-
vidades profissionais:

Atividade 01 – Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica.

Atividade 02 – Coleta de dados, estudo, planejamento, anteprojeto, 
projeto, detalhamento, dimensionamento e especificação.

Atividade 03 – Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental.

Atividade 04 – Assistência, assessoria, consultoria.

Atividade 05 – Direção de obra ou serviço técnico.

Atividade 06 – Vistoria, perícia, inspeção, avaliação, monitoramento, 
laudo, parecer técnico, auditoria, arbitragem.

Atividade 07 – Desempenho de cargo ou função técnica.

Atividade 08 – Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, aná-
lise, experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão.

Atividade 09 – Elaboração de orçamento.

Atividade 10 – Padronização, mensuração, controle de qualidade.

Atividade 11 – Execução de obra ou serviço técnico.

Atividade 12 – Fiscalização de obra ou serviço técnico.

Atividade 13 – Produção técnica e especializada.

Atividade 14 – Condução de serviço técnico.
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Atividade 15 – Condução de equipe de produção, fabricação, instala-
ção, montagem, operação, reforma, restauração, reparo ou manuten-
ção.

Atividade 16 – Execução de produção, fabricação, instalação, monta-
gem, operação, reforma, restauração, reparo ou manutenção.

Atividade 17 – Operação, manutenção de equipamento ou instalação.

Atividade 18 – Execução de desenho técnico.

 § 2º As atividades profissionais designadas no § 1º poderão ser 
atribuídas de forma integral ou parcial, em seu conjunto ou separada-
mente, mediante análise do currículo escolar e do projeto pedagógico 
do curso de formação do profissional, observado o disposto nas leis, 
nos decretos e nos normativos do Confea, em vigor, que tratam do as-
sunto.
 § 3º As definições das atividades designadas neste artigo en-
contram-se no glossário constante do Anexo I desta Resolução.

Seção III
Atribuição inicial de campo de atuação profissional

Art. 6º A atribuição inicial de campo de atuação profissional se dá a 
partir do contido nas leis e nos decretos regulamentadores das respec-
tivas profissões, acrescida do previsto nos normativos do Confea, em 
vigor, que tratam do assunto.

 § 1º As profissões que não têm atribuições regulamentadas em 
legislação específica terão suas atribuições mínimas definidas nos nor-
mativos do Confea, em vigor, que tratam do assunto.
 § 2º As eventuais atribuições adicionais obtidas na formação 
inicial e não previstas no caput e no § 1º deste artigo serão objeto de 
requerimento do profissional e decorrerão de análise do currículo es-
colar e do projeto pedagógico do curso de formação do profissional, a 
ser realizada pelas câmaras especializadas competentes envolvidas.
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Seção IV
Extensão das atribuições profissionais

Art. 7º A extensão da atribuição inicial de atividades, de competências 
e de campo de atuação profissional no âmbito das profissões fiscaliza-
das pelo Sistema Confea/Crea será concedida pelo Crea aos profissio-
nais registrados adimplentes, mediante análise do projeto pedagógico 
de curso comprovadamente regular, junto ao sistema oficial de ensino 
brasileiro, nos níveis de formação profissional discriminados no art. 3º, 
cursados com aproveitamento, e por suplementação curricular com-
provadamente regular, dependendo de decisão favorável das câmaras 
especializadas pertinentes à atribuição requerida.

 § 1º A concessão da extensão da atribuição inicial de ativida-
des e de campo de atuação profissional no âmbito das profissões fisca-
lizadas pelo Sistema Confea/Crea será em conformidade com a análise 
efetuada pelas câmaras especializadas competentes do Crea da cir-
cunscrição na qual se encontra estabelecida a instituição de ensino ou 
a sede do campus avançado, conforme o caso.
 § 2º A extensão de atribuição é permitida entre modalidades 
do mesmo grupo profissional.
 § 3º A extensão de atribuição de um grupo profissional para o 
outro é permitida somente no caso dos cursos stricto sensu previstos 
no inciso VI do art. 3º, devidamente reconhecidos pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e registrados e 
cadastrados nos Creas.
 § 4º Os cursos previstos no parágrafo anterior quando reali-
zados no exterior deverão ser revalidados na forma da legislação em 
vigor.
 § 5º No caso de não haver câmara especializada relativa ao 
campo de atuação profissional do interessado ou câmara especializada 
compatível à extensão de atribuição de campo de atuação profissio-
nal pretendida pelo interessado, a decisão caberá ao Plenário do Crea, 
embasada em relatório fundamentado da Comissão de Educação e 
Atribuição Profissional do Crea, quando houver, ou em relatório e voto 
fundamentado de conselheiro representante de instituição de ensino 
da modalidade.
 § 6º Em todos os casos, será exigida a prévia comprovação do 
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cumprimento das exigências estabelecidas pelo sistema oficial de en-
sino brasileiro para a validade e a regularidade dos 
respectivos cursos, bem como o cadastro da respectiva instituição de 
ensino e dos seus cursos no Sistema Confea/Crea.
 § 7º É vedada a alteração do título profissional inicial em fun-
ção exclusivamente de extensão de atribuição.

CAPÍTULO III
DO REGISTRO E DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS

Art. 8º Os profissionais habilitados só poderão exercer a profissão após 
o registro no Conselho Regional da circunscrição onde se encontrar o 
local de sua atividade.

 Parágrafo único. A atribuição inicial de títulos, atividades, 
competências e campos de atuação profissionais, bem como a exten-
são de atribuições, para os diplomados nos respectivos níveis de for-
mação abrangidos pelas diferentes profissões fiscalizadas pelo Sistema 
Confea/Crea será efetuada pelo Crea estritamente em conformidade 
com a análise do Crea da circunscrição na qual se encontra estabeleci-
da a instituição de ensino ou a sede do campus avançado, conforme o 
caso, incluindo o respectivo registro no Sistema de Informações Con-
fea/Crea – SIC.

Art. 9° O Crea deverá anotar as características da formação do profis-
sional, com a correspondente atribuição inicial de título, atividades e 
campos de atuação para o exercício profissional, levando em conside-
ração as disposições dos artigos anteriores.

CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Para efeito da aplicação desta resolução, adotar-se-ão os se-
guintes critérios:
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 I – ao profissional que estiver registrado será permitida a ex-
tensão da atribuição inicial de atividades e campos de atuação profis-
sionais, em conformidade com o estabelecido no art. 7º e seus parágra-
fos desta resolução;
 II – ao aluno matriculado em curso técnico ou de graduação 
comprovadamente regular antes da vigência desta resolução é permi-
tida a opção pelo registro em conformidade com as disposições então 
vigentes;
 III – ao egresso de curso técnico ou de graduação matriculado 
a partir da vigência desta resolução serão atribuídos título, atividades 
e campo de atuação profissionais em conformidade com os critérios 
estabelecidos nos artigos 4º, 5º e 6º e seus parágrafos, sendo-lhe per-
mitida a extensão dessa atribuição inicial em conformidade com o es-
tabelecido no art. 7º e seus parágrafos, desta resolução; e
 IV – ao profissional que ainda não estiver registrado, incluindo 
o diplomado no exterior, serão atribuídos título, atividades e campo de 
atuação profissionais, em conformidade com os critérios estabelecidos 
nos artigos 4º, 5º e 6º e seus parágrafos, sendo-lhe permitida a exten-
são dessa atribuição inicial em conformidade com o estabelecido no 
art. 7º e seus parágrafos, desta resolução.

Art. 11. A partir da vigência desta resolução, os Creas deverão registrar, 
no cadastro do SIC:

 I – do profissional engenheiro já registrado no Crea, com atri-
buições iniciais constantes das resoluções do Confea, em vigor, o acrés-
cimo das atribuições do art. 7º da Lei nº 5.194, de 1966, e dos artigos 
específicos de sua profissão constantes do Decreto nº 23.569, de 1933, 
mediante análise curricular;
 II – do profissional engenheiro-agrônomo já registrado no Crea 
com atribuições iniciais constantes das resoluções do Confea, em vigor, 
o acréscimo das atribuições do art. 7º da Lei nº 5.194, de 1966, e do 
Decreto nº 23.196, de 1933, mediante análise curricular; e
 III – dos demais profissionais já registrados no Crea, as atribui-
ções constantes das leis, dos decretos regulamentadores das respecti-
vas profissões ou dos artigos específicos de suas profissões constantes 
das resoluções do Confea, conforme o caso.
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 Parágrafo único. O registro no cadastro do SIC das situações 
previstas nos incisos I, II e III acima deverá ser solicitado mediante re-
querimento do profissional interessado dirigido ao Presidente do Crea 
no qual foi registrado.

Art. 12. Os procedimentos para cadastramento de instituição de ensi-
no e de cursos para atendimento dos arts. 10 e 11 da Lei nº 5.194, de 
1966, assim como o regulamento das Comissões de Educação e Atri-
buição Profissional dos Creas estão dispostos no Anexo II desta reso-
lução.

Art. 13. As dúvidas levantadas no âmbito dos Creas relativos a atribui-
ções de títulos, atividades, competências e campos de atuação profis-
sionais serão analisados e decididos pelo Confea, em conformidade 
com o disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei nº 5.194, de 1966.

Art. 14. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial da União – DOU.

Brasília, 19 de abril de 2016.

Eng. Civ. José Tadeu da Silva
Presidente

Publicada no D.O.U, de 22 de abril de 2016 – Seção 1, págs. 245 a 249
Retificada no D.O.U, de 3 de maio de 2016 – Seção 1, pág. 84 - Na pri-
meira linha do formulário A – Cadastramento de Instituição de Ensino e 
na primeira linha do formulário B – Cadastramento dos Cursos da Insti-
tuição de Ensino, onde se lê: “Resolução nº X.XXX, de XX de mmmm de 
aaaa,”. Leia-se: “Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016,”.
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ANEXO I - GLOSSÁRIO
 Este glossário é de natureza específica, não devendo prevale-
cer entendimentos distintos dos termos nele apresentados, embora 
aplicáveis em outros contextos. 

 Anteprojeto – atividade que envolve a materialização do es-
boço preliminar de um projeto. 

 Análise – atividade que envolve a determinação das partes 
constituintes de um todo, buscando conhecer sua natureza ou avaliar 
seus aspectos técnicos. 

 Arbitragem – atividade que constitui um método alternativo 
para solucionar conflitos a partir de decisão proferida por árbitro esco-
lhido entre profissionais da confiança das partes envolvidas, versados 
na matéria objeto da controvérsia. 

 Assessoria – atividade que envolve a prestação de serviços por 
profissional que detém conhecimento especializado em determinado 
campo profissional, visando ao auxílio técnico do profissional respon-
sável pela execução de obra ou serviço. (NR) 

 Assistência – atividade que envolve a prestação de serviços 
em geral, por profissional que detém conhecimento especializado em 
determinado campo de atuação profissional, visando a suprir necessi-
dades técnicas da execução de obra ou serviço. (NR)

 Auditoria – atividade que envolve o exame e a verificação de 
obediência a condições formais estabelecidas para o controle de pro-
cessos e a lisura de procedimentos. 

 Avaliação – atividade que envolve a determinação técnica do 
valor qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de um 
empreendimento. 

 Coleta de dados – atividade que consiste em reunir, de ma-
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neira consistente, dados de interesse para o desempenho de tarefas de 
estudo, planejamento, pesquisa, desenvolvimento, experimentação, 
ensaio, e outras afins. 

 Condução – atividade de comandar a execução, realizada por 
outros responsáveis técnicos, do que foi previamente determinado. 
(NR) 

 Consultoria – atividade de prestação de serviços de aconse-
lhamento, mediante exame de questões específicas, e elaboração de 
parecer ou trabalho técnico pertinente, devidamente fundamentado, 
com a finalidade de subsidiar a ação do responsável técnico pela exe-
cução de obra ou serviço. (NR) 

 Controle de qualidade – atividade de fiscalização exercida so-
bre o processo produtivo visando a garantir a obediência a normas e 
padrões previamente estabelecidos, obter elementos para a aceitação 
ou rejeição do produto, bem como corrigir eventuais desvios de espe-
cificação. 

 Coordenação – atividade exercida no sentido de garantir a 
execução da obra ou serviço pelo responsável técnico segundo deter-
minada ordem e método previamente estabelecidos. 

 Desempenho de cargo ou função técnica – atividade exer-
cida de forma continuada, no âmbito da profissão, em decorrência de 
ato de nomeação, designação ou contrato de trabalho. SERVIÇO PÚ-
BLICO FEDERAL CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
– CONFEA. 

 Desenvolvimento – atividade que leva à consecução de mo-
delos ou protótipos, ou ao aperfeiçoamento de dispositivos, equipa-
mentos, bens ou serviços, a partir de conhecimentos obtidos através 
da pesquisa científica ou tecnológica. 

 Dimensionamento – atividade que implica calcular ou pre-
estabelecer as dimensões ou proporções de uma obra ou serviço. Di-
reção – atividade técnica de determinar, comandar e essencialmente 
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decidir durante a consecução de obra ou serviço. 

 Detalhamento – atividade que implica a representação de for-
mas sobre uma superfície, desenvolvendo o projeto de detalhes ne-
cessários à materialização de partes de um projeto, o qual já definiu as 
características gerais da obra ou serviço. 

 Divulgação técnica – atividade de difundir, propagar ou pu-
blicar matéria de conteúdo técnico. 

 Elaboração de orçamento – atividade realizada com antece-
dência, que envolve o levantamento de custos, de forma sistematiza-
da, de todos os elementos inerentes à execução de determinado em-
preendimento. 

 Ensaio – atividade que envolve o estudo ou a investigação su-
mária de aspectos técnicos ou científicos de determinado assunto. 

 Ensino – atividade cuja finalidade consiste na transmissão de 
conhecimento de maneira formal. Equipamento – instrumento, máqui-
na ou conjunto de dispositivos operacionais necessário para a execu-
ção de atividade ou operação determinada. 

 Especificação – atividade que envolve a fixação das caracte-
rísticas, condições ou requisitos relativos a materiais, equipamentos, 
instalações ou técnicas de execução a serem empregados em obra ou 
serviço técnico. 

 Estudo – atividade que envolve simultaneamente o levanta-
mento, a coleta, a observação, o tratamento e a análise de dados de 
natureza diversa, necessários à execução de obra ou serviço técnico, 
ou ao desenvolvimento de métodos ou processos de produção, ou à 
determinação preliminar de características gerais ou de viabilidade 
técnica, econômica ou ambiental. 

 Execução – atividade em que o profissional, por conta própria 
ou a serviço de terceiros, realiza trabalho técnico ou científico visando 
à materialização do que é previsto nos projetos de um serviço ou obra. 
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 Execução de desenho técnico – atividade que implica a repre-
sentação gráfica por meio de linhas, pontos e manchas, com objetivo 
técnico. 

 Experimentação – atividade que consiste em observar mani-
festações de um determinado fato, processo ou fenômeno, sob condi-
ções previamente estabelecidas, coletando dados e analisando-os com 
vistas à obtenção de conclusões. 

 Extensão – atividade que envolve a transmissão de conheci-
mentos técnicos pela utilização de sistemas informais de aprendizado. 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA – CONFEA.

 Fabricação – atividade que envolve a transformação de maté-
rias-primas em produtos. 

 Fiscalização – atividade que envolve a inspeção e o controle 
técnicos sistemáticos de obra ou serviço, com a finalidade de examinar 
ou verificar se sua execução por um responsável técnico obedecendo 
ao projeto, às especificações e aos prazos estabelecidos. 

 Gestão – conjunto de atividades que englobam o gerencia-
mento da concepção, da elaboração, do projeto, da execução, da ava-
liação, da implementação, do aperfeiçoamento e da manutenção de 
bens e serviços e de seus processos de obtenção.
Inspeção – atividade que envolve vistorias, exames ou avaliações das 
condições técnicas, de uso e de manutenção do objeto inspecionado, 
visando a orientar a manutenção e corrigir as anomalias e falhas da 
mesma. 
 Instalação – atividade de dispor ou conectar conveniente-
mente conjunto de dispositivos necessários a determinada obra ou 
serviço técnico, em conformidade com instruções determinadas. 

 Laudo – peça na qual, com fundamentação técnica, o profis-
sional habilitado, como perito, relata o que observou e apresenta as 
suas conclusões ou avalia o valor de bens, direitos, ou empreendimen-
tos. 
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 Manutenção – atividade que implica conservar aparelhos, má-
quinas, equipamentos e instalações em bom estado de conservação e 
operação. 

 Mensuração – atividade que envolve a apuração de aspectos 
quantitativos de determinado fenômeno, produto, obra ou serviço téc-
nico, num determinado período de tempo. 

 Montagem – operação que consiste na reunião de componen-
tes, peças, partes ou produtos que resulte em dispositivo, produto ou 
unidade autônoma que venha a tornarse operacional, preenchendo a 
sua função. 

 Monitoramento – atividade de examinar, acompanhar, avaliar 
e verificar a obediência a condições previamente estabelecidas para a 
perfeita execução ou operação de obra ou serviço executado por um 
responsável técnico. 

 Normalização – ver “Padronização”. Obra – resultado da exe-
cução, da operacionalização de projeto ou do planejamento elaborado 
visando à consecução de determinados objetivos. 

 Operação – atividade que implica fazer funcionar ou acompa-
nhar o funcionamento de instalações, equipamentos ou mecanismos 
para produzir determinados efeitos ou produtos. 

 Orientação técnica – atividade de acompanhar o desenvolvi-
mento de uma obra ou serviço, segundo normas específicas, visando a 
fazer cumprir o respectivo projeto ou planejamento. 

 Padronização – atividade que envolve a determinação ou o 
estabelecimento de características ou parâmetros, visando à uniformi-
zação de processos ou produtos. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSE-
LHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA 

 Parecer técnico – expressão de opinião tecnicamente funda-
mentada sobre determinado assunto emitida por especialista. 
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 Perícia – atividade que envolve a apuração das causas que 
motivaram determinado evento ou da asserção de direitos, na qual o 
profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, efetua trabalho 
técnico visando à emissão de um parecer ou laudo técnico, compreen-
dendo: levantamento de dados, realização de análise ou avaliação de 
estudos, propostas, projetos, serviços, obras ou produtos desenvolvi-
dos ou executados por outrem. 

 Pesquisa – atividade que envolve investigação minudente, sis-
temática e metódica para elucidação dos aspectos técnicos ou científi-
cos de determinado fato, processo ou fenômeno. 

 Planejamento – atividade que envolve a formulação sistema-
tizada de um conjunto de decisões devidamente integradas, expressas 
em objetivos e metas, e que explicita os meios disponíveis ou necessá-
rios para alcançá-los, num dado prazo. 

 Produção - Atividade que envolve a fabricação ou a produção 
de riquezas, extraídas da natureza ou trabalhadas industrialmente. 

 Produção técnica especializada – atividade em que o pro-
fissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, efetua qualquer 
operação industrial ou agropecuária que gere produtos acabados ou 
semi-acabados, isoladamente ou em série. 

 Projeto – representação gráfica ou escrita necessária à mate-
rialização de uma obra ou instalação, realizada através de princípios 
técnicos, arquitetônicos ou científicos, visando à consecução de um 
objetivo ou meta, adequando-se aos recursos disponíveis e às alterna-
tivas que conduzem à viabilidade da decisão. 

 Reforma – atividade que implica recuperar uma parte ou o 
todo de uma obra, alterando ou não algumas de suas características. 

 Reparo – atividade que implica recuperar ou consertar obra, 
equipamento ou instalação avariada mantendo suas características 
originais. 
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 Restauração – atividade que implica a recuperação total de 
uma obra, mantendo as suas características iniciais. 

 Serviço Técnico – desempenho de atividades técnicas no 
campo profissional. 

 Supervisão – atividade de acompanhar, analisar e avaliar, a 
partir de um plano funcional superior, o desempenho dos responsáveis 
técnicos pela execução obras ou serviços. 

 Trabalho Técnico – desempenho de atividades técnicas co-
ordenadas, de caráter físico ou intelectual, necessárias à realização de 
qualquer serviço, obra, tarefa, ou empreendimento especializado. 

 Treinamento – atividade cuja finalidade consiste na transmis-
são de competências, habilidades e destreza, de maneira prática. 

 Vistoria – atividade que envolve a constatação de um fato, 
mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa dos elemen-
tos que o constituem, sem a indagação das causas que o motivaram. 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA

RESOLUÇÃO Nº 1.092, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

 Altera a Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que 
“dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Téc-
nico Profissional”.

 O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – 
CONFEA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 27, alínea “f”, da 
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e

 Considerando os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.496, de 7 de de-
zembro de 1977, que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART na execução de obras e na prestação de serviços de Engenharia 
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e Agronomia;

 Considerando a Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo 
Técnico Profissional;

 Considerando a Resolução nº 1.050, de 13 de dezembro de 
2013, que dispõe sobre a regularização de obras e serviços de Enge-
nharia e Agronomia concluídos sem a devida Anotação de Responsa-
bilidade Técnica – ART,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dis-
põe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico 
Profissional, e atualizar os modelos de ART e de CAT, o Requerimento 
de ART e Acervo Técnico e os dados mínimos para registro do atestado 
que constituem os Anexos I, II, III e IV da resolução, respectivamente.

Art. 2º Alterar o inciso III do art. 42, o § 1º do art. 53, o art. 59 e seu § 3º 
e o art. 82 da Resolução nº 1.025, de 2009, publicada no Diário Oficial 
da União – DOU de 31 de dezembro de 2006 – Seção 1, pág. 119 a 121, 
que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 42....................
 III – a ART referente à prestação de serviços executados remo-
tamente a partir de um centro de operações deve ser registrada no 
Crea em cuja circunscrição se localizar o centro de operações.” (NR)

“Art. 53....................

 § 1º A CAT perderá a validade no caso de modificação dos da-
dos técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de 
substituição ou anulação da ART.” (NR)

“Art. 59. O registro de atestado deve ser requerido ao Crea pelo pro-
fissional por meio de formulário, conforme o Anexo III, e instruído com 
original e cópia, ou com cópia autenticada, do documento fornecido 
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pelo contratante.
..........

 § 3º Será mantida no Crea uma cópia do atestado apresenta-
do.” (NR)

“Art. 82. Revoga-se o art. 7º da Resolução nº 444, de 14 de abril de 
2000, e na íntegra as Resoluções nos 317, de 31 de outubro de 1986, 
394, de 17 de março de 1995, 425, de 18 de dezembro de 1998, e 1.023, 
de 30 de maio de 2008, as Decisões Normativas nos 15, de 2 de janeiro 
de 1985, 58, de 9 de agosto de 1996, e 64, de 30 de abril de 1999, e de-
mais disposições em contrário.” (NR)

Art. 3º Acrescentar os §§ 3º e 4º no art. 51, o art. 61-A e o art. 75-A 
da Resolução nº 1.025, de 2009, publicada no Diário Oficial da União 
– DOU de 31 de dezembro de 2006 – Seção 1, pág. 119 a 121, com a 
seguinte redação:

“Art. 51..........

 § 3º A análise do requerimento para emissão de CAT aos res-
ponsáveis técnicos por obras ou serviços executados por Sociedade 
em Conta de Participação, deverá ser realizada pela Câmara Especia-
lizada relacionada à atividade desenvolvida, que observará a efetiva 
participação na execução da obra ou prestação do serviço.” (NR)
 § 4º A emissão de CAT aos responsáveis técnicos pela execução 
e fiscalização de obras deverá ser condicionada à apresentação do res-
pectivo Livro de Ordem ao Crea.” (NR)

“Art. 61 - A. O atestado que referenciar serviços de supervisão, coor-
denação, direção ou condução de equipe técnica deverá relacionar os 
demais profissionais da equipe e suas respectivas ARTs.” (NR)

“Art. 75-A. Após a implantação da infraestrutura tecnológica do SIC, o 
Crea que deixar de atualizar as informações neste banco de dados será 
considerado inadimplente até a regularização da pendência.” (NR)

Art. 4º Revogar o art. 54, o parágrafo único do art. 65 e o art. 74 da Re-
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solução nº 1.025, de 2009, publicada no Diário Oficial da União – DOU 
de 31 de dezembro de 2006 – Seção 1, pág. 119 a 121, e a Resolução 
nº 229, de 27 de junho de 1975, publicada no D.O.U. de 22 de agosto 
de 1975.

Art. 5º Atualizar os modelos de ART e de CAT, o Requerimento de ART 
e Acervo Técnico e os dados mínimos para registro do atestado cons-
tantes da Resolução nº 1.025, de 2009, publicada no Diário Oficial da 
União – DOU de 31 de dezembro de 2006 – Seção 1, pág. 119 a 121.

Art. 6º Os Creas terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se ade-
quarem às disposições dos arts. 3º e 5º desta Resolução.

Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de setembro de 2017.

Eng. Agr. Daniel Antônio Salati Marcondes
Vice-Presidente no exercício da Presidência

Publicada no DOU, de 22 de setembro de 2017 – Seção 1, pág. 118

RESOLUÇÃO N° 1.094, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017.

 Dispõe sobre a adoção do Livro de Ordem de obras e serviços 
das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

 O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CON-
FEA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 27, alínea “f”, da Lei nº 
5.194, de 24 de dezembro de 1966, e

 Considerando que compete aos Conselhos Regionais de Enge-
nharia e Agronomia – Creas, com amparo na alínea “f” do art. 34 da 
referida Lei n° 5.194, de 1966, organizar os procedimentos de fiscaliza-
ção das atividades desenvolvidas pelos profissionais pertencentes ao 
Sistema Confea/Crea;

 Considerando a necessidade de adoção de mecanismos que 



134 MANUAL TÉCNICO DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E AGRONOMIA

propiciem eficiente acompanhamento e controle da participação efe-
tiva dos profissionais nas obras e serviços pelos quais são responsáveis 
técnicos, de sorte a preservar os interesses da sociedade;

 Considerando que os instrumentos tradicionais de fiscalização 
verificam a autoria dos projetos e a existência de responsável técnico 
pelas obras e serviços, mas não conseguem verificar o efetivo acompa-
nhamento do profissional,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído o Livro de Ordem de obras e serviços das profis-
sões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
 § 1° O Livro de Ordem será preferencialmente eletrônico e 
estará vinculado à respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART.
 § 2° O Livro de Ordem será obrigatório para a emissão de Cer-
tidão de Acervo Técnico – CAT aos responsáveis pela execução e fiscali-
zação de obras iniciadas a partir de 1o de janeiro de 2018.
 § 3º Os Plenários dos Creas, a partir de propostas das Câmaras 
Especializadas, poderão definir outras atividades e serviços técnicos 
para os quais a adoção do Livro de Ordem será obrigatória para a emis-
são da CAT.

Art. 2º O Livro de Ordem constituirá a memória escrita de todas as ati-
vidades relacionadas com a obra ou serviço e servirá de subsídio para:

 I – comprovar autoria de trabalhos;
 II – garantir o cumprimento das instruções, tanto técnicas 
como administrativas;
 III – dirimir dúvidas sobre a orientação técnica relativa à obra;
 IV – avaliar motivos de eventuais falhas técnicas, gastos impre-
vistos e acidentes de trabalho; e
 V – eventual fonte de dados para trabalhos estatísticos.

Art. 3º O Livro de Ordem tem ainda por objetivo confirmar, juntamente 
com a ART, a efetiva participação do profissional na execução dos tra-
balhos da obra ou serviço, de modo a permitir a verificação da medida 
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dessa participação, inclusive para a expedição de CAT.

Art. 4° O Livro de Ordem deverá conter o registro, a cargo do respon-
sável técnico, de todas as ocorrências relevantes do empreendimento.

 § 1° Serão registradas no Livro de Ordem informações tais 
como:
 I – dados do empreendimento, de seu proprietário, do respon-
sável técnico e da respectiva ART;
 II – as datas de início e de previsão da conclusão da obra ou 
serviço;
 III – as datas de início e de conclusão de cada etapa programa-
da;
 IV – os relatos de visitas do responsável técnico;
 V – o atual estágio de desenvolvimento do empreendimento 
no dia de cada visita técnica;
 VI – orientação de execução, mediante a determinação de 
providências relevantes para o cumprimento dos projetos e especifica-
ções;
 VII – acidentes e danos materiais ocorridos durante os traba-
lhos;
 VIII – nomes de empresas e prestadores de serviço contrata-
dos ou subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades, 
com as datas de início e conclusão, e números das ARTs respectivas;
 IX – os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, 
quer de caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em servi-
ços de terceiros não sujeitas à ingerência do responsável técnico; e
 X – outros fatos e observações que, a juízo ou conveniência do 
responsável técnico pelo empreendimento, devam ser registrados.
 § 2° A data de encerramento do Livro de Ordem será a mesma 
de solicitação da baixa por conclusão do empreendimento, por distra-
to ou por outro motivo cabível.
 § 3º Uma mesma obra ou empreendimento poderá contar com 
tantos Livros de Ordem quantos forem os responsáveis técnicos cujas 
atividades técnicas tenham obrigatoriedade de registro para emissão 
de CAT, conforme definido pelas Câmaras Especializadas.

Art. 5º Os modelos porventura já existentes, físicos ou eletrônicos, tais 
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como Boletim Diário, Livro de Ocorrências Diárias, Diário de Obras, Ca-
dernetas de Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, órgãos 
públicos ou autônomos, poderão ser admitidos como Livro de Ordem, 
desde que atendam às exigências desta resolução.

Art. 6º Os casos omissos serão examinados pelas Câmaras Especializa-
das envolvidas com o assunto e dirimidos pelo Plenário do Conselho 
Regional.

Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com 
obrigatoriedade de implementação em todos os Creas a partir de 1o 
de janeiro de 2018.

Art. 8º Revoga-se a Resolução no 1.024, de 21 de agosto de 2009.

Brasília, 31 de outubro de 2017.

Eng. Agr. Daniel Antônio Salati Marcondes
Presidente

Publicada no DOU, de 6 de novembro de 2017 – Seção 1, pág. 155

RESOLUÇÃO Nº 1.101, DE 24 DE MAIO DE 2018.

 Dispõe sobre a regularização do exercício profissional em car-
go ou função sem a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – 
ART e dá outras providências.

 O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – 
CONFEA, no uso das atribuições que lhe confere a alínea “f” do art. 27 
da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e

 Considerando os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.496, de 7 de de-
zembro de 1977, que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART na execução de obras e na prestação de serviços de Engenharia 
e Agronomia;
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 Considerando a Resolução nº 1.050, de 13 de dezembro de 
2013, que dispõe sobre a regularização de obras e serviços de Enge-
nharia e Agronomia concluídos sem a devida Anotação de Responsa-
bilidade Técnica – ART;

 Considerando a necessidade de estabelecer critérios e proce-
dimentos para possibilitar a regularização do exercício profissional em 
cargo e função sem a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – 
ART, possibilitando inclusive a expedição da certidão de acervo técnico 
dos serviços prestados,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer que a regularização do exercício profissional em 
cargo ou função sem a devida Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART deverá observar os mesmos critérios e procedimentos definidos 
na resolução específica que trata da regularização de obras e serviços 
de Engenharia e Agronomia concluídos sem a devida ART.

 Parágrafo único. A regularização de que trata o caput deverá 
ser requerida no Crea em cuja circunscrição foi desenvolvida a ativida-
de pelo profissional e instruída com cópia dos seguintes documentos:

 I – formulário da ART devidamente preenchido;
 II – documento comprobatório da vinculação do profissional 
ao quadro técnico da pessoa jurídica, tal como contrato de trabalho 
anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contrato 
de prestação de serviço, livro ou ficha de registro de empregado, con-
trato social, ata de assembleia ou ato administrativo de nomeação ou 
designação do qual constem a indicação do cargo ou função técnica, 
a data de início e de término, bem como a descrição das atividades 
desenvolvidas pelo profissional;
 III – comprovante de extinção ou alteração de órgão, entidade 
pública ou empresa, se for o caso; e
 IV – comprovante de pagamento do valor correspondente à 
análise de requerimento de regularização.

Art. 2º Alterar o item L da tabela de serviços constante do § 1º do art. 
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16 da Resolução nº 1.066, de 25 de setembro de 2015, publicada no Di-
ário Oficial da União – DOU de 29 de setembro de 2015 – Seção 1, pág. 
104 e 105, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“L - Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço, de 
cargo ou função, ou incorporação de atividade concluída no país ou no 
exterior ao acervo técnico por contrato.” (NR)

Art. 3º Fica revogado o § 3º do art. 43 da Resolução nº 1.025, de 30 de 
outubro de 2009.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publi-
cação.

Brasília, 29 de maio de 2018.

Eng. Civ. Joel Krüger
Presidente

Publicada no DOU, de 8 de junho de 2018 – Seção 1, pág. 239 e 240

RESOLUÇÃO Nº 1.116, DE 26 DE ABRIL DE 2019.

 Estabelece que as obras e os serviços no âmbito da Engenharia 
e da Agronomia são classificados como serviços técnicos especializa-
dos.

 O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – 
CONFEA, no uso das atribuições que lhe confere a alínea “f”, do art. 27 
da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e

 Considerando que a Lei n° 5.194, de 1966, regulamenta o exer-
cício profissional da Engenharia e da Agronomia;

 Considerado que o art. 1° da Lei n° 5194, de 1966, define que 
as profissões de Engenharia e de Agronomia são caracterizadas pelas 
realizações de interesse social e humano que importem no aprovei-
tamento e utilização de recursos naturais, na execução de meios de 
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locomoção e comunicações, de edificações, serviços e equipamentos 
urbanos, rurais e regionais, de instalações e meios de acesso a costas, 
cursos, e massas de água e extensões terrestres, bem como no desen-
volvimento industrial e agropecuário;

 Considerando que, conforme previsto na Lei n° 5.194, de 1966, 
os profissionais diplomados nas áreas abrangidas pelo Sistema Con-
fea/Crea somente poderão exercer suas profissões após o registro nos 
Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia;

 Considerando que a obrigatoriedade de registro profissional, 
estabelecida pela Lei nº 5.194, de 1966, decorre da comprovação de 
qualificação e da consequente habilitação para a prática e aplicação de 
soluções técnicas especializadas para a realização de obras e serviços 
de engenharia, o que exclui deste campo de atividades a atuação de 
pessoas leigas no assunto;

 Considerando que o art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, define as 
atividades e atribuições dos profissionais do Sistema Confea/Crea, in-
cluindo neste rol as competências para planejamento ou projeto, em 
geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, para 
exploração de recursos naturais e desenvolvimento da produção in-
dustrial e agropecuária, para elaboração de estudos, projetos, análises, 
avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica, ativida-
des de ensino, pesquisa, experimentação e ensaios, fiscalização, dire-
ção e execução de obras e serviços técnicos, bem como produção téc-
nica especializada, industrial ou agropecuária;

 Considerando que a Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, 
institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na execução de obras 
e na prestação de serviços de Engenharia e Agronomia;

 Considerando que as obras e os serviços de Engenharia e de 
Agronomia envolvem riscos à sociedade, ao seu patrimônio e ao meio 
ambiente, em face da própria natureza das atividades desenvolvidas;

 Considerando que obras e serviços de Engenharia e de Agro-
nomia podem admitir diferentes metodologias ou tecnologias em sua 
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consecução;

 Considerando que ajustes no planejamento e na execução da 
obra ou do serviço são frequentemente necessários para a entrega de 
um produto final que atenda ao interesse público e privado;

 Considerando que os padrões de desempenho e qualidade 
dos serviços e obras de Engenharia e de Agronomia, por serem obje-
to de soluções específicas e tecnicamente complexas, não podem ser 
definidos a partir de especificações usuais de mercado, carecendo de 
capacidade técnica intrínseca apenas aos profissionais legalmente ha-
bilitados e com as devidas atribuições;

 Considerando, portanto, que a execução de obras e serviços da 
Engenharia e da Agronomia possuem características próprias e envol-
vem circunstâncias específicas, variáveis segundo as peculiaridades do 
local em que serão executados;

 Considerando que compete ao Confea examinar e decidir em 
última instância os assuntos relativos ao exercício das profissões de En-
genharia e de Agronomia e conceder atribuições profissionais na área 
da Engenharia e Agronomia,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer que as obras e os serviços de Engenharia e de Agro-
nomia, que exigem habilitação legal para sua elaboração ou execução, 
com a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, são 
serviços técnicos especializados.

 § 1° Os serviços são assim caracterizados por envolverem o de-
senvolvimento de soluções específicas de natureza intelectual, cientí-
fica e técnica, por abarcarem risco à sociedade, ao seu patrimônio e ao 
meio ambiente, e por sua complexidade, exigindo, portanto, profissio-
nais legalmente habilitados e com as devidas atribuições.
 § 2° As obras são assim caracterizadas em função da complexi-
dade e da multiprofissionalidade dos conhecimentos técnicos exigidos 
para o desenvolvimento do empreendimento, sua qualidade e segu-
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rança, por envolver risco à sociedade, ao seu patrimônio e ao meio am-
biente, e por demandar uma interação de concepção físico-financeira 
que determinará a otimização de custos e prazos, exigindo, portanto, 
profissionais legalmente habilitados e com as devidas atribuições.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de abril de 2019.

Eng. Civ. Joel Krüger
Presidente

Publicada no DOU de 3 de maio de 2019, Seção 1 – página 54
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CADERNETA DE OBRAS

 A Caderneta de Obras é um documento exigido pela Lei Com-
plementar Municipal nº 49/95 que destina-se a registrar as ocorrências 
na execução de uma obra ou serviço, e em tal situação acaba por com-
provar também a efetiva fiscalização por parte do profissional, além de 
resguardá-lo contra indevidas responsabilizações em caso de sinistro.

 Também a utilização de materiais e das técnicas construtivas 
adequados é registrada na Caderneta de Obras, assegurando não ape-
nas ao profissional, mas também ao contratante e a terceiros futuros 
usuários da edificação, a segurança e a estabilidade da construção.

 Na caderneta de obras deverão ser anotadas as orientações 
técnicas dadas aos operários, de modo que em caso de descumpri-
mento, com posterior necessidade de demolição ou refazimento, será 
possível identificar os responsáveis e atribuir as respectivas cultas, isen-
tando o profissional responsável pelo acompanhamento da obra.

 Trata-se, portanto, de uma espécie de certificado de garantia, 
haja vista que as construções, após o seu término, acabam por tornar 
difícil a verificação da boa conduta dos seus construtores. Em muitos 
casos, o surgimento de rachaduras, fissuras, infiltrações ou patologias 
são atribuídos não apenas ao construtor, mas também aos engenhei-
ros e arquitetos, gerando longas e cansativas disputas judiciais, que 
podem culminar na realização de perícias e avaliações falhas, levando 
a errôneas conclusões em prejuízo do profissional.

 Os desvios na utilização do imóvel, tais como descumprimento 
de orientações técnicas, posteriores reformas ou alterações não auto-
rizadas poderão ser facilmente identificadas se comparadas às anota-
ções efetuadas na caderneta de obras.

 Tendo em vista que as construções podem levar meses e por 
vezes, anos, a caderneta de obras de torna uma grande aliada do pro-
fissional, posto que não se pode memorizar todas as ocorrências do 
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período das obras, mormente anos após, quando se verificarem even-
tuais patologias ou sinistros, sendo certo que situações imprevisíveis 
sempre ocorrem, levando a resultados diversos daqueles pretendidos, 
o que deverá ser posteriormente justificado.

 A Caderneta de Obras no Município de Osasco é emitida pela 
nossa AEAO – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco, 
que atuando junto com o CREA-SP, fornece aos profissionais diversos 
cursos técnicos e de aperfeiçoamento profissional. Para a obtenção da 
Caderneta de Obras, o profissional deverá apresentar a ART ou a RRT, 
conforme o caso, de Direção ou Execução de obra, e comparecer a nos-
sa Sede situada à Rua Alexandre Baptistone, 555, Km. 18, Osasco.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 49/95
DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA CADERNETA DE OBRAS NAS 

CONSTRUÇÕES.

 CELSO ANTONIO GIGLIO, Prefeito do Município de Osasco, 
usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei 
Complementar.

Art. 1º A caderneta de obras de que trata a instrução nº 698/80, do 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, deverá ser apresentada para registro e au-
tenticação, pelo órgão competente da Prefeitura Municipal, juntamen-
te com os demais documentos já exigidos pela legislação pertinente, 
sem o qual não será concedido o ALVARÁ para construção, reforma e 
ampliação de prédios.

Art. 2º A caderneta de que trata a presente Lei, será fornecida pela As-
sociação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Osasco e Re-
gião, devendo ser solicitada pelo responsável técnico do projeto.

Art. 3º A caderneta será constituída por 16(dezesseis) folhas numera-
das tipograficamente, de 01 á 16, em três vias, assim constituídas:

 a) capa;
 b) 1ª via do termo de abertura para a Prefeitura, que será des-
tacada quando do registro e autenticação, e anexada ao processo de 
aprovação do projeto de obras á que se referir;
 c) 2ª via do termo de abertura para o arquivo da Associação 
dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Osasco e Região;
 d) 3ª via do termo de abertura, fixa na caderneta, para controle 
do proprietário, engenheiro e da fiscalização;

 § 1º - As folhas numeradas de 02 á 16, onde serão feitas as ano-
tações pelo engenheiro e/ou pelo arquiteto, responsáveis pela obra e 
pela fiscalização, deverão ser em 03(três) vias, na seguinte ordem:
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 a) 1ª via - profissional;
 b) 2ª via - prefeitura;
 c) 3ª via - fixa.

 § 2º - Havendo necessidade, poderá ser adotada mais de uma 
caderneta, em numeração seqüencial, para complementação das ano-
tações.

Art. 4º A referida caderneta deverá ficar na obra, juntamente com uma 
via da planta, do alvará de construção e do memorial descritivo, em 
lugar acessível á fiscalização.

Art. 5º Ao requerer o HABITE-SE, deverá o profissional apresentar á Pre-
feitura, a caderneta devidamente preenchida com o termo de encerra-
mento embaixo da última anotação.

 § 1º - Após a vistoria pela seção competente da Prefeitura, para 
a expedição do HABITE-SE, o fiscal responsável anotará as irregularida-
des constantes na obra, com referência á aumento ou diminuição da 
construção e de irregularidades constantes.
 § 2º - Estando a obra em desacordo com o projeto aprovado 
pela Prefeitura, deverá o responsável técnico pela mesma tomar as pro-
vidências cabíveis para a sua regularização, atendendo o projeto origi-
nal ou mediante substituição de projeto.

Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Osasco, 18 de outubro de 1995.

CELSO ANTONIO GIGLIO.
Prefeito Municipal
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 COMO APROVAR UM PROJETO 
NO MUNÍCIPIO DE OSASCO

 Você se formou, tem ideias incríveis, muita energia e disposi-
ção e não sabe os trâmites de aprovação para obtenção do alvará de 
construção de seu projeto? Fique calmo, pois, vou fazer um passo a 
passo de como você ou qualquer profissional habilitado pode atuar na 
cidade de Osasco.

 O primeiro passo que deve dar é de ir à Secretária responsável 
pela análise de aprovação de seu projeto. Esta secretaria se chama SEL-
CICUS e fica localizada a Avenida Santo Antônio, 1500 na Vila Osasco. 
Lá você fará a inscrição profissional para obtenção do número PREF 
para preenchimento nos carimbos de plantas. Para essa inscrição preci-
sará levar sua carteira do CREA ou CAU, o comprovante de pagamento 
da anuidade do seu conselho profissional e comprovante de endere-
ço. Você precisará pagar duas guias, uma de nova inscrição emitida na 
mesma secretaria e a outra do ISS de profissional. Essa última pode ser 
substituída pelo comprovante de pagamento de ISS em outro municí-
pio ou a inscrição de isenção do município de São Paulo.

 Aproveite e leve neste momento o IPTU do imóvel onde fará 
o projeto, assim poderá aproveitar para obter a Certidão de Número 
Oficial (Emplacamento).

 Após a obtenção do número de inscrição, você precisará ler 
atentamente as leis regentes no município para aprovação de projetos. 
As principais leis são Código de Obras 1.025/71, Zoneamento 1.485/78, 
HIS e HMP 152/06 e Outorga Onerosa 382/20, você poderá encontrar 
no site: www.leismunicipais.com.br, essas e outras leis, leis comple-
mentares e decretos.

 Após a elaboração de seu projeto e enquadramento das pran-
chas nas Normas da ABNT, você fará os memoriais descritivos (desdo-
bro, demolição, terraplenagem, muro de arrimo, piscina e construção, 
entre outros) e preencherá a RRT se arquiteto ou ART se engenheiro, 
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neste caso não se esqueça de preencher 38 no campo referente à ins-
tituição. Com os boletos das ART’s / RRT’s pagas, você deverá pegar 
sua caderneta de obras na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 
Osasco que fica localizada a Rua Alexandre Baptistone, 555 no Km 18 
em Osasco.

 Com os projetos devidamente plotados e assinados precisará 
emitir a Certidão Negativa de Débitos e também fazer a guia de emo-
lumentos. Acesse o site www.sf.osasco.sp.gov.br para fazer a guia em 
ISS / Construção Civil. Você precisará fazer o upload da sua carteira de 
conselho profissional, o IPTU do ano vigente do imóvel do projeto, e 
carimbo da planta com as assinaturas. Após a conclusão, a Secretária 
de Finanças enviará para seu e-mail a guia a ser paga.

 Após juntar cópias simples da matrícula do imóvel com valida-
de de 180 dias e título de propriedade, RG e CPF ou CNH dos proprie-
tários, espelho de IPTU do ano vigente e comprovante de ligação de 
esgoto (conta d’água) você deverá montar dois processos.

 a) O primeiro processo para a Secretária do Meio Ambiente
 1) Uma via da planta com levantamento Topográfico e levanta-
mento arbóreo;
 2) Uma cópia dos documentos pessoais dos proprietários; e
 3) Uma cópia do espelho do IPTU

 Com estes documentos em mãos, vá até a Secretaria do meio 
ambiente, localizada à Av. Lazaro de Mello Brandão, 300 – Centro. Lá 
você fará o requerimento padrão e a taxa referente ao processo. Após 
pagamento desta taxa você levará o requerimento preenchido, a guia 
da taxa e respectivo comprovante de pagamento junto com os docu-
mentos acima citados até o Protocolo geral, que fica no mesmo prédio 
e fará o protocolo do referido P.A.

Após a obtenção do protocolo, tire uma cópia.

 b) O segundo processo para a SELCICUS
 b.1) Uma via das plantas;
 b.2) Uma via dos memoriais;
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 b.3) ART e RRT de autoria do projeto e responsabilidade pela 
obra com respectivos comprovantes de pagamento;
 b.4) Cópia da primeira página da caderneta de obras;
 b.5) Emplacamento;
 b.6) Comprovante de ligação de esgoto;
 b.7) Cópia do protocolo da SEMA;
 b.8) Cópia do RG e CPF dos proprietários;
 b.9) Cópia da Matrícula e título de propriedade;
 b.10) Cópia do Espelho do IPTU;
 b.11) CND; e
 b.12) Guia de emolumentos com o respectivo comprovante de 
pagamento

 Junte estes documentos e vá até a SELCICUS no endereço in-
formado acima. No expediente, um dos atendentes fará o requerimen-
to e o protocolo do P.A.

 Guarde o requerimento para conferir o Status de seu processo.

 Após o protocolo, seu processo será tramitado para a fiscali-
zação e posteriormente para análise técnica. Se estiver tudo certinho 
receberá um e-mail com um comunique-se para anexar as outras vias 
de projeto e memoriais. Após anexá-los, o processo irá para o enge-
nheiro que analisou para solicitar emissão das requeridas CERTIDÕES 
e ALVARÁS, passará para assinatura dos Diretores / Secretário e depois 
seguirá para publicação. Pronto, em alguns dias estará com seu Projeto 
Aprovado.

 Agora já pode começar a construção de sua obra!!!

 Se ficou alguma dúvida entre em contato com a associação 
(11) 3682-5162 / 9 8676-6457 (whatsapp) ou www.aeaosasco.org.br, 
teremos o maior prazer em ajuda-lo.

 Daniel Calió Sanches – 07/07/2022
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A IMPORTÂNCIA DA 
ATUALIZAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES

 As construções da cidade de Osasco, de acordo com as normas, 
precisam ter recuos frontais de 5m; laterais de 1,5m; e nos fundos de 
3m, que têm como função garantir privacidade e salubridade às edifi-
cações, além de facilitar a manutenção das mesmas e permitir a am-
pliação da infraestrutura urbana. As normas que as estabelecem, entre 
outros parâmetros urbanísticos, são regidas pelas Leis Municipais de 
Zoneamento sob nº 1.485/1978, e Código de Obras sob nº 1.025/1971, 
e ditam obrigações maiores ou menores, em função do enquadramen-
to das edificações e o zoneamento da área em que estão localizados.

 Alguns fatores como topografia, vagas de garagem, nível do 
acesso à edificação e nível do lençol freático, entre outros, podem in-
terferir nas tradicionais regras e em algumas situações dispensar tal 
obrigatoriedade. Além disso, em 2006 foi aprovada a Lei 152 que trata 
das Habitações de Interesse Social e de Mercado Popular que flexibiliza 
as regras impostas nas legislações citadas. 

 Durante a elaboração do projeto, o profissional habilitado deve 
procurar enquadrá-lo na categoria mais apropriada, e executar fiel-
mente a construção do projeto aprovado, pois construções irregulares 
não fazem parte deste grupo de construções isentas, descritas acima. 
Essas construções e ocupações ilegais impactam a qualidade urbanís-
tica do município.

 Podemos atribuir a essa legislação ultrapassada e retalhada 
grande parte da responsabilidade pelos problemas urbanísticos, e de 
certo, é passada a hora de elaborar novas legislações para o Município 
de Osasco. Nesta direção, o poder executivo está elaborando a revisão 
do Plano Diretor que permitirá o planejamento e revisão das legisla-
ções, a fim de atingir um objetivo, contudo é preciso saber onde pre-
tendemos chegar, pois se de um lado temos algumas dificuldades, de 
outro temos algumas conquistas.
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 Osasco é um Município com muita relevância econômica, com 
destaque para a crescente implantação de empresas de tecnologia, 
com proeminência nos esportes e ofertas de cursos técnicos e supe-
riores. Somos o segundo maior centro de compras da América Latina 
e geograficamente implantado entre os maiores eixos rodoviários da 
Grande São Paulo.

 Após identificar nosso perfil, conseguiremos propor modelos 
de desenvolvimentos habitacionais pautados na educação, esporte e 
cultura, diminuindo a desigualdade social da população osasquense 
sem tentar um nivelamento por baixo. Logicamente não poderemos 
esquecer das pessoas e famílias que enfrentam dificuldades e condi-
ções de vulnerabilidade e fragilidade social, dando-lhes o apoio neces-
sário para que possam progredir social e economicamente.

 Com esta linha de raciocínio, nós profissionais, não podemos 
esquecer os diversos degraus que o desenvolvimento de uma família 
precisa vencer para chegar à vitória. As fases da vida são refletidas nos 
diferentes enquadramentos habitacionais.

 Nessa transição não devemos restringir ou excluir a possibi-
lidade de qualquer pessoa ao direito daquele imóvel, enxergamos a 
necessidade das exclusões de amarras nos empreendimentos de HIS e 
HMP, para que o cidadão em pleno desenvolvimento não encontre um 
obstáculo ou lacuna muito grande entre uma fase e outra. Acreditamos 
que esse ‘gap’ possa dificultar a ascensão natural e deixar sempre evi-
dente as diferenças entre as classes mais ou menos privilegiadas eco-
nomicamente.

 Para sanar o déficit habitacional com qualidade, existe a neces-
sidade da produção em massa. Um instrumento importante para isso é 
a Lei de Outorga Onerosa, sob nº 382/2020, que permite o adensamen-
to populacional em áreas que oferecem maior infraestrutura urbana, 
com custo de produção acessível à maior parte da população. Porém, 
este instrumento é muito criticado. De um lado pelos leigos, que ale-
gam que o grande número de prédios causa impactos, de outro, o po-
der público que acredita poder cobrar sempre mais. 
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 Na verdade, o impacto é causado pela falta de políticas públi-
cas em investimento na infraestrutura urbana, construções de comér-
cio e serviço em desconformidade com a destinação e número de usu-
ários e o crescente aumento populacional. Portanto, descontinuar os 
incentivos no setor da construção civil irá aumentar ainda mais estes 
problemas sociais. 

 Hoje a fórmula de cálculo para tributação do excedente de Co-
eficiente de Aproveitamento com outorga Onerosa é:
(C.p. – C.d.) x VVT x AT x 0,5

Sendo:
C.p. – Coeficiente permitido
C.d. – Coeficiente Desejado
VVT – Valor Venal do Terreno
AT – Área do Terreno

 Com essa fórmula, para construção de um prédio com Coefi-
ciente 4, em um lote de 2.000,00m² com zoneamento que permita a 
construção de uma vez a área, em uma região que ofereça infraestrutu-
ra urbana que propicie qualidade de vida aos moradores e tenha valor 
venal hipotético aproximado de R$ 550,00/m², o valor dessa outorga 
seria de R$ 1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta reais). Este 
valor somado a outras contrapartidas necessárias, o enrijecimento das 
regras e a necessidade da implantação de equipamentos obrigatórios 
nas construções acabam por elevar o preço de construção de forma 
demasiada e em determinadas ocasiões dobrar o valor de venda das 
residências.

 Entendemos que qualquer iniciativa contrária ao incentivo à 
produção irá, cada vez mais, prejudicar um setor tão importante para 
a população. A construção civil, além de gerar milhares de empregos 
diretos e indiretos, também é responsável por grande parte do PIB da 
cidade. Por fim, adotar boas regras para produção habitacional será de 
suma importância para a continuidade do desenvolvimento urbano 
respeitando a individualidade e especificações das microrregiões.

 Daniel Calió Sanches – 30/06/2022
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